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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení spoluobãané, uplynuly jiÏ dva mûsíce od komunál-

ních voleb a já k vám promlouvám jako znovuzvolen˘ sta-
rosta na‰í obce. 

Dovolte mi, abych podûkoval tûm z vás, ktefií jste pfii‰li
odevzdat hlas pfii volbû do na‰eho obecního zastupitelstva,
vyjádfiili svÛj zájem o dûní v na‰í obci a zvolili si 15 nov˘ch
zastupitelÛ. Vzhledem k 50% úãasti voliãÛ je zfiejmé, Ïe
obecní záleÏitosti vám nejsou lhostejné a to je dobrá zpráva.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe osobnosti, které jste zvolili jako zastu-
pitele své obce, budou pro fungování a rozvoj na‰í obce vel-

k˘m pfiínosem. Vûfiím, Ïe na‰ím spoleãn˘m cílem je rozvoj
na‰í obce a jsem pfiesvûdãen, Ïe se nám to spoleãnû bude
dafiit. Dále bych chtûl také podûkovat v‰em zastupitelÛm za
projevenou dÛvûru a jednohlasnou podporu mé kandidatury
na starostu. 

O to více je to pro mû zavazující dobfie vykonávat tuto ve-
fiejnou funkci a budu se snaÏit dÛvûru zastupitelÛ i dÛvûru
obãanÛ nezklamat. Na závûr mi dovolte popfiát Vám v‰em
pohodové a klidné Vánoce, mnoho úspûchÛ a pevné zdraví
v novém roce 2015.               M. Kulhánek, starosta obce

V˘sledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Velké Bfiezno
Dne 10 a 11. fiíjna se uskuteãnily

volby do obecních zastupitelstev, v˘-
sledky voleb byly v na‰í obci následují-
cí.  Z celkového poãtu 15 mandátÛ do
obecního zastupitelstva        

■ 6 mandátÛ získala ODS, za kterou
byli zvoleni:
Mg. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Mi-

chal ·idák, paní Ivana Charvátová, pan
Karel Turek, Ing. Miroslav Moucha,
a pan Jifií Such˘
■ 3 mandáty získala âeská strana

sociálnû demokratická, za kterou
byli zvoleni:
Pan Jaromír Dvofiák, paní Marie Dvo-

fianová a PhDr. Mgr. Vítûzslav ·tefl
Ph.D.
■ 2 mandáty získalo SNK pro rozvoj

obcí Velké Bfiezno a Valtífiov, za
kterou byli zvoleni: 
Pan Pavel Kurka a Bc. Tomá‰ P˘cha 

■ 2 mandáty získalo SNK Velké
Bfiezno a Valtífiov, za kterou byli
zvoleni:
Ing. Jan Fiala a Ing. Tomá‰ Holub

■ 2 mandáty získalo SNK Velké

Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání konaném
dne 10. 11. 2014 v aule Základní ‰koly zvolili:
■ starostou obce Mgr. Michala Kulhánka  
■ místostarostou obce Ing. Mgr. Michala ·idáka 
■ radními Karla Turka, Jaromíra Dvofiáka a Marii Dvofianovou
■ pfiedsedou finanãního v˘boru Ing. Jana Fialu
■ pfiedsedou kontrolního v˘boru Ing. Jifiího Pavli‰e
■ ãleny finanãního v˘boru Jaroslavu S˘bovou, Ing. Tomá‰e Holuba,

Pavla Kurku a Ing. Jifiího Pavli‰e

■ ãleny kontrolního v˘boru Ing. Annu Pumprovou, Bc. Tomá‰e P˘chu,
Ing. Evu Holeãkovou a Ing. ZdeÀka Vostfiela

První jednání Kontrolního v˘boru se
konalo dne 15. 12. 2014, jeho náplní
bylo schválení Jednacího fiádu a pfiípra-
va Plánu ãinnosti. ZO jmenovalo pra-
covní skupinu, která pfiipraví podklady
pro implementaci strategie Transpa-
rentní radnice v na‰í obci. Transparent-
ní radnice je iniciativa mnoha radnic ke
zlep‰ení komunikace mezi vedením
obce a obãany a k lep‰ímu poskytová-
ní vefiejn˘ch informací. Na‰e obec se
k ní hlásí a pfiipojuje. 

Byl vytvofien pracovní dokument,
kter˘ bude základem pro budoucí finál-
ní verzi. Na podkladû schválené finální
verze dokumentu dojde k implementaci
uvedené strategie. První jednání pra-
covní skupiny se konalo 10.12.2014.

Bfiezno a Valtífiov - pro zmûnu, za
kterou byli zvoleni:
Ing. Jifií Pavli‰ a pan Václav Burian.

Dne 3. 11. 2014 podal písemnou rezig-
naci na funkci zastupitele obce pan
Václav Burian a zastupitelem obce se
tak stal první náhradník tohoto SNK,
pan Milo‰ Hudík.

Chcete-li oslovit konkrétního zastupi-
tele s va‰ím dotazem, ãi pfiipomínkou,
mÛÏete mu zaslat email ve tvaru:

jmeno.prijmeni@velké-brezno.cz.

Z JEDNÁNí
Kontrolního v˘boru



2 / 2014 ● ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Podûkování
voliãÛm âSSD

Jménem v‰ech ãlenÛ na kandi-
dátce âSSD vám, milí voliãi, dûku-
jeme za va‰e hlasy. VáÏíme si va‰í
pfiíznû, je to pro nás ãest a vûfite,
Ïe se budeme ze v‰ech sil snaÏit,
abychom dÛvûru v nás vloÏenou
nezklamali.           Va‰i zastupitelé 

Jaromír Dvofiák, 
Marie Dvofianová, 

Vítûzslav ·tefl 

Podûkování
voliãÛm ODS

VáÏení obãané Velkého Bfiezna
a Valtífiova, 

dovoluji si vyuÏít této pfiíleÏitosti,
kdy je po velké odmlce znovu
vydán Zpravodaj, abych Vás popr-
vé oslovil po leto‰ních volbách,
v novém volebním období.

Nejprve bych chtûl podûkovat
v‰em, kdo podpofiili sv˘m hlasem
kandidáty ODS, a to i v dne‰ní
dobû, kdy se modrá barva moc ne-
nosí. Jsem rád, Ïe vybraní kandi-
dáti byli pro Vás zárukou dÛvûry
a spoleãenské slu‰nosti a korekt-
nosti. Vûfiím, Ïe se rychle zapojíme
do aktivit, vedoucích k zlep‰ování
Ïivota v na‰í krásné obci. Zãásti
jsme tak jiÏ uãinili.

Na druhou stranu mi je jasné, Ïe
zdaleka ne kaÏd˘ obãan na‰í obce
je spokojen s v˘sledkem komunál-
ních voleb. Má na to právo. Proto
se budeme snaÏit dokázat, Ïe
jsme komunálními politiky pro
v‰echny obãany, ne jen pro malou
spoleãenskou ãi zájmovou skupi-
nu.

Minulá volební období byla ve
znamení ãast˘ch nekonstruktiv-
ních sporÛ mezi zastupiteli. Chci
vûfiit, Ïe toto volební období bude
jiné. Jsme pfiipraveni otevfienû ko-
munikovat a efektivnû spolupraco-
vat se v‰emi zastupiteli, záleÏí
v‰ak i na nich, jak chtûjí spolupra-
covat s námi.

Závûrem bych rád popfiál v‰em
spoluobãanÛm pohodové proÏití
vánoãních svátkÛ a hodnû ‰tûstí,
zdraví v novém roce 2015, a také
hodnû trpûlivosti a námi komunál-
ními politiky. Michal ·idák, 

za zastupitele ODS

ZNAK A PRAPOR OBCE
V roce 2013 rozhodlo zastupitelstvo obce, Ïe na‰e obec bude mít svÛj

vlastní znak a prapor. 
Ze sedmi návrhÛ byl zastupitelstvem vybrán jeden, kter˘ poté posuzoval pod-

v˘bor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké snûmovny âeské republiky. Vybran˘
návrh byl podv˘borem doporuãen pfiedsedovi Poslanecké snûmovny ke schvále-
ní, a ten dne 16. ãervence 2014 znak a prapor na‰í obci udûlil. Slavnostní akt udû-
lení znaku a vlajky se uskuteãnil 28. 11. v Poslanecké snûmovnû Parlamentu
ãeské republiky. 

Symboly znaku upomínají na tradiãní obor pivovarnictví, tûsné sousedství fieky
Labe, ãi kostel sv. Václava ve Valtífiovû, ale také na to, Ïe obec je spjata s hrabû-
cím rodem ChotkÛ. Popis znaku a vlajky: v modro ãerveném ‰títu se stfiíbrn˘m zvl-
nûn˘m bfievnem (fieka Labe), zlat˘ latinsk˘ kfiíÏek (kostel sv. Václava) se zkfiíÏe-
n˘mi stfiíbrn˘mi pivovarnick˘mi nástroji (nabûráãkem a lopatkou) v ãerveném poli
zlaté pÛlkolo (rodov˘ znak ChotkÛ). 

List vlajky tvofií modro ãerven˘ list s vodorovn˘m bíl˘m zvlnûn˘m pruhem
uprostfied, ‰irok˘1/4 Ïerìové strany listu se Ïlut˘m lemem. Pomûr stran listu
vlajky je 2 : 3. Skuteãné barevné provedení lze shlédnout na webov˘ch strán-
kách obce. 

Krátké informace o personálních zmûnách
na obecním úfiadû Velké Bfiezno v roce 2014

Jedna z nejvût‰ích zmûn se uskuteãnila na ekonomickém odboru, kde na funk-
ci úãetní nastoupil Ing. Jan Hou‰ka z Malého Bfiezna, kter˘ pracoval jako auditor
u firmy zab˘vající se, mimo jiné, audity hospodafiení obcí. Pfiedpokládáme tedy, Ïe
bude pfiínosem i pro na‰i obec v oblasti vedení úãetnictví.

Návrat a odchod na matefiskou dovolenou. Z matefiské dovolené se vrátila Ka-
tefiina Jelínková na pozici dopravy, silniãní správní úfiad, správa obecních pozem-
kÛ a správa místního hfibitova. Naopak na matefiskou dovolenou nastoupila Ing.
Klára Kanalo‰ová z Ïivotního prostfiedí a odpadového hospodáfiství, která byla pfii-
jata za paní Kr‰kovou, nyní také na matefiské dovolené. V souãasné dobû tedy
odbor Ïivotního prostfiedí vykonává v zástupu Ing. Jana Lípová správní ãinnost
a paní Jana Radlová, odpadové hospodáfiství. 

âinnost stavebního úfiadu zastává doposud jeden referent a tím je paní Daniela
KfiíÏová. Zatím neuvaÏujeme o pfiijetí druhého referenta. 

Dal‰í zmûnou bylo rozhodnutí rady obce o zfiízení pracovního místa na pozici
právního zástupce obce. Na této pozici pracuje na poloviãní úvazek doktor Petr
Hradeck˘, kter˘ je pfiítomen kaÏdé pondûlí a stfiedu od 9-14h a v pfiípadû potfieby
je k dispozici na mobilním telefonu. 

Samozfiejmû k nejvût‰ím zmûnám do‰lo po komunálních volbách na zastupitel-
sk˘ch postech. 



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 3 / 2014

Jízdní fiády autobusÛ
od 1. ledna 2015

Ústeck˘ kraj zvefiejnil nové jízdní fiády au-
tobusové dopravy, kterou zaji‰Èuje dopravní
obsluÏnost také pro obec Velké Bfiezno
a Valtífiov. Od ledna 2015 budou mít obyva-
telé na‰í obce moÏnost cestovat autobusem
bez pfiestupování do Chlumce, Dûãína, Pet-
rovic ãi aÏ do nûmeckého Bahratalu. V‰ech-
ny trasy vedou vÏdy pfies krajské mûsto Ústí
nad Labem a proti souãasn˘m linkám do-
chází k zajímav˘m zmûnám v dosaÏitelnosti
nûkter˘ch cílÛ. Zcela nov˘ je autobusov˘
spoj, kter˘m bude moÏné cestovat do Dûãí-
na a Chlumce. Více o jízdních fiádech nalez-
nete na webov˘ch stránkách Krajského
úfiadu Ústeckého kraje, v sekci doprava.

Plán kulturních akcí pro rok 2015
I v roce 2015 se uskuteãní fiada tra-

diãních spoleãensk˘ch akcí a v plánu
jsou i nûkteré nové. 

Jako první bude ma‰karní ples pro
dospûlé organizovan˘ o.s. Îeny Velké-
ho Bfiezna a Valtífiova, kter˘ se usku-
teãní 31. 1. v Tivoli, následovat bude
20. 2. obecní ples a 21. 2. dûtsk˘
ma‰karní ples. V prÛbûhu roku je dále
plánováno: zájezd na muzikál/diva-
delní pfiedstavení, MDÎ, Noc s An-
dersenem, turistická akce - Poznává-
me zajímavá místa, soutûÏ o nejhezãí-
ho pejska - Vofií‰ek roku, Valtífiovsko
- Bfiezensk˘ bûh - bûÏeck˘ závod, pá-
lení ãarodûjnic, Noc kostelÛ, Cyklo-
tÛr - cyklistická vyjíÏìka v okolí Velké-

ho Bfiezna a Valtífiova, Dûtsk˘ den,
Radou rodiãÛ organizovan˘ ·kolní jar-
mark a Dûtsk˘ tábor, ·trÛdlování,
Volejbalov˘ turnaj, Fotbalov˘ turnaj
pfiípravek, Drakiáda, Den obce, Lam-
piónov˘ prÛvod, Rozsvícení vánoã-
ního stromu, Adventní koncert, Mi-
kulá‰ská nadílka. Dále tradiãní akce
organizované Základní ‰kolou - po-
chod na Mile‰ovku, cyklistická a tu-
ristická expedice Buková hora, v˘-
stup na Mile‰ovku, bûh zámeck˘m
parkem, pohádkov˘ park aj, mnoho
kulturních a spoleãensk˘ch akcí pofiá-
dan˘ch st. Zámkem Velké Bfiezno, far-
máfiské trhy pofiádané minifarmou
Rohan atd.

Rozsvícení vánoãního stromu

Mikulá‰ská nadílka
2. adventní nedûli si uÏily hlavnû dûti, v KD Tivoli na nû ãe-

kala Mikulá‰ská besídka. Program byl opravdu pestr˘ -
tanec stfiídaly rÛzné soutûÏe, za které si odnesli pûkné od-
mûny nejen vítûzové. Také se hodnotily nápadité masky
a samozfiejmû nechybûl Mikulá‰ s bohatou nadílkou, ãerti
vyhlíÏející nûjaké ty zlobivé du‰e a andûl, kter˘ na v‰e spra-
vedlivû dohlíÏel. 

Netradiãnû probûhla draÏba vánoãního stromku, kter˘ byl
souãástí v˘zdoby, v˘tûÏek 700 Kã poputuje dûtem do ma-
tefiské ‰koly ve Velkém Bfieznû. V závûru besídky se roze-
znûly nádherné tóny Tiché noci, které na v‰echny d˘chly vá-
noãní atmosféru. Pak jiÏ nezb˘valo neÏ zapálit 2. svíãku na
adventním vûnci a tû‰it se na Vánoce. 

1. adventní nedûle ve Velkém Bfiez-
nû byla ve znamení rozsvícení velkého
vánoãního stromu. 

JiÏ pfied osmnáctou hodinou se na
námûstí zaãali scházet obyvatelé Vel-
kého Bfiezna, Valtífiova a okolí. Dûti
vzhlíÏely ke stromu a hledaly vlastno-
ruãnû vyrobené ozdoby, kter˘mi se

chtûly pochlubit sv˘m rodiãÛm i praro-
diãÛm. 

A pak to pfii‰lo: „Tfii, dva, jedna -
teì!“ Vánoãní stromek se rozzáfiil do
v‰ech stran. O navození vánoãní atmo-
sféry se postaraly dûti se sv˘m dopro-
vodn˘m programem - zaznûly krásné
vánoãní tóny flétny a trubky, zpûv

koled, kter˘ se linul cel˘m námûstím
a rozezpíval snad v‰echny malé
i velké. Krásnou teãkou za programem
bylo zapálení 1. svíãky na adventním
vûnci. 

Na v‰echny ãekalo i malé obãerstve-
ní - teplé nápoje a ochutnávka vánoã-
ního cukroví.
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Zájezd na muzikál
MATA HARI

Ve ãtvrtek 4. 12. byl pfiednostnû pro
seniory obce uspofiádán zájezd na mu-
zikál Mata Hari, o kter˘ byl velk˘
zájem. Podûkování patfií pfiedev‰ím
paní Dvofianové a Charvátové, které
cel˘ zájezd zorganizovaly. Seniofii si
akci pochvalovali a tû‰í se na dal‰í po-
dobnou akci.

Vyfie‰ení dlouholetého sporu
o âOV Velké Bfiezno se blíÏí 

Po mnohalet˘ch soudních sporech
obce se sdruÏením provozovatelÛ
âOV, fakticky pivovarem Heineken, se
dafií najít mimosoudní dohodu obou
stran. 

Tato dohoda povede k tomu, Ïe jedi-
n˘m v˘luãn˘m vlastníkem nemovitosti,
v které je provozována ãistírna odpad-
ních vod, a jedin˘m v˘luãn˘m vlastní-
kem technologie, kterou se provádí sa-
motné ãi‰tûní, bude obec Velké Bfiez-
no. Hlavními body plánované dohody je
odkup od sdruÏení provozovatelÛ âOV
Velké Bfiezno ve‰ker˘ movit˘ majetek
sdruÏení. 

Valná hromada sdruÏení následnû
schválí v˘povûì pivovaru Heieneken
âR se sdruÏení provozovatelÛ a sou-
ãasnû, dle stanov sdruÏení, schválí vy-
platit pivovaru Heineken vypofiádací
podíl ve sdruÏení stanoven˘ dle majet-
kového podílu pivovaru ve sdruÏení

(69,59%) ve v˘‰i 7 000 000 Kã. Obci
bude pfiíslu‰et vypofiádací podíl ve v˘‰i
cca 3 000 000 Kã. 

Jedin˘m ãlenem sdruÏení tak zÛsta-
ne obec Velké Bfiezno a stane se, dle
stanov sdruÏení, právním nástupcem
sdruÏení. Dlouholeté soudní spory o ur-
ãení vlastnictví a nezaplacené ãásti
faktur, které byly sdruÏením vedeny
proti obci, obec následnû ukonãí. Pfied-
poklad uzavfiení a podepsání v‰ech
dohod je v lednu 2015. Od 1. 2. 2015
tak bude jedin˘m vlastníkem i provozo-
vatelem ãistírny odpadních vod ve Vel-
kém Bfieznû obec Velké Bfiezno a jako
jediná tak bude stanovovat cenu za ãi‰-
tûní. 

Zamûstnanci firmy, která pro sdruÏe-
ní provozovala ãistírnu odpadních vod,
se stanou zamûstnanci obce, ãímÏ je
zachována kontinuita ãi‰tûní odpad-
ních vod. 

Tfiíkrálová sbírka
Dobroãinnou akci Tfiíkrálová sbír-

ka pofiádá kaÏdoroãnû Charita
âeská republika. Na Ústecku orga-
nizuje koledování Oblastní charita
Ústí nad Labem. Úspûch celé sbír-
ky závisí na aktivitû tisícÛ lidí ve
v‰ech koutech republiky, ãasto i ob-
cích o nûkolika desítkách obyvatel.
Tfiíkrálová sbírka je tak nejvût‰í
dobrovolnickou akcí u nás a díky
v‰em koordinátorÛm, koledníkÛm
i dárcÛm, ji v roce 2015 mÛÏeme
uspofiádat jiÏ popatnácté.

V˘tûÏek sbírky je urãen na pomoc
nemocn˘m, handicapovan˘m, seni-
orÛm, matkám s dûtmi v tísni a dal-
‰ím jinak sociálnû potfiebn˘m skupi-
nám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Na Ústecku
jsme v˘tûÏek v pfiedchozích letech
pouÏili v Domû pokojného stáfií sv.
Ludmily v Chabafiovicích, v nízko-
prahov˘ch zafiízeních pro dûti
a mládeÏ, v azylovém domû apod.
V roce 2013 byla navíc velká ãást
prostfiedkÛ pouÏita pro povodÀovou
a popovodÀovou pomoc v Ústec-
kém kraji.

Koledníci vyrazí do ulic Velkého
Bfiezna s úfiednû ovûfien˘mi kasiã-
kami, prÛkazkami koledníkÛ, oble-
ãeni do tfiíkrálov˘ch kost˘mÛ v ob-
dobí 1. aÏ 14. ledna. Budou zpívat
tfiíkrálovou koledu, oslovovat ko-
lemjdoucí, zvonit u dvefií, rozdávat
cukfiíky na oslazení Ïivota, psát na
dvefie pfiání K M B a Ïádat o pfiíspû-
vek do kasiãek. 

Oblastní charita 
Ústí nad Labem

Zimní údrÏba místních komunikací
Je zima a ãas zimní údrÏby komunikací v obci Velké Bfiezno a Valtífiov. Tuto

údrÏbu zabezpeãujeme externû za pouÏití pluhÛ a posypov˘ch vozÛ.
Obec Velké Bfiezno kaÏdoroãnû vydává maximální úsilí, aby v‰echny obãany

uspokojila, a kdyÏ jdete ráno do práce, byl sníh jiÏ odklizen.
Samozfiejmû, obec nemÛÏe zaruãit 100% údrÏbu v místech, kde na úzk˘ch

místních komunikacích parkují motorová vozidla. Velká technika, která provádí
zimní údrÏbu, zde zkrátka neprojede. Nikdy nevíme, kdy nastane pfiíval snûhu.
Proto Ïádáme fiidiãe, aby svá vozidla nenechávali stát na tûchto úzk˘ch komuni-
kacích.

Na webov˘ch stránkách obce http://www.velke-brezno.cz/PrilohyEditor/nari-
zeni-5-1.pdf naleznete Nafiízení obce Velké Bfiezno 1/05 o vymezení úsekÛ
místních komunikací, na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀo-
váním snûhu a náledí v obci Velké Bfiezno.

Hezké zimní radovánky Vám v‰em pfieje 
Katefiina Jelínková, silniãní, správní úfiad.
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Zpráva ze správy hmotného investiãního majetku obce

■ Hydroizolaci obecních objektÛ ne-
tlakovou injektáÏí injektáÏní kapalinou
IM55, která se pomocí kapilárních
knotÛ postupnû vsakuje do vyvrtan˘ch
otvorÛ v suterénním zdivu, kde vytvofií
zemní vlhkosti nepropustnou vrstvu.
Tuto hydroizolaci doplÀujeme venkov-
ním odkopem zeminy do hloubky 1m,
vloÏením nopové folie, drenáÏní hadice
pro pfiívod vzduchu a zásypem r˘hy dr-
cen˘m kamenivem pro odvûtrávání
zdiva. Dosud jsme hydroizolaci realizo-
vali u tûchto objektÛ: Litomûfiická 104,
Zámecká 131 a 117, Dûãínská 168,
211 a 136, Zahradní 62 a 142 a Ná-
mûstí 171.

■ Sanaci 2 bytov˘ch jednotek (zde-
vastovan˘ch nájemníky) a sice Zá-
mecká 117 a Valtífiov 83, rekonstrukci
3 bytov˘ch jednotek z dÛvodu shni-
l˘ch stropních trámÛ v objektu Zámec-
ká 117 a rekonstrukci 6 koupelen
z dÛvodu havarijního stavu stropÛ,
pfiíãek a rozvodÛ v objektech Zahrad-
ní 62 - 3 koupelny a Zámecká 117 - 3
koupelny.

■ V˘mûnu 29 ks stfie‰ních oken
v pÛdních vestavbách bytov˘ch jedno-
tek u objektÛ ·kolní 228 - 26 ks a Lito-
mûfiická 64 - 5 ks, v˘mûnu 17 ks dfie-
vûn˘ch nevyhovujících oken za okna
plastová v objektech Litomûfiická 248 -
8 ks,30 - 1 ks, 104 - 1 ks, 64 - 1 ks
a 211 - 3 ks, Klá‰terní 172 - 2 ks a Ná-

mûstí 171 - 1 ks. V˘mûnu 12 ks vcho-
dov˘ch dvefií do objektÛ: Zahradní 142,
Dûãínská 136, Litomûfiická 248, 64,
272, 206, Klá‰terní 172, Ústecká 149
a 152, Zámecká 117, Námûstí 171
a Valtífiov 83.

■ V˘mûnu v‰ech oken a zadních
vchodov˘ch dvefií objektu Zdravotního
stfiediska, horní ‰koly a obecního
úfiadu.

■ Vût‰í opravy krytiny a klempífi-
sk˘ch prvkÛ na objektech: Dûãínská
136, Litomûfiická 272 a 64, Zámecká
131 a kabin FK Jiskra.

■ V˘mûnu 16 ks plynov˘ch kotlÛ
a 22 ks sporákÛ vãetnû v˘mûny 10 ks
plynov˘ch sporákÛ za elektrosporáky
v DPS ãp. 317 a 318.

■ Plynofikaci 6 ti bytov˘ch jednotek
v objektech: Zámecká 117 - 4b.j., Ná-
mûstí 171 - 1b.j. a Valtífiov 83 - 1b.j.

■ Provedení revizí elektro instalací,
plynoinstalací ve v‰ech obecních by-
tech a spoleãn˘ch prostorách. Dal‰í re-
vize elektro budou za 10 let a revize
plynu za 3 roky.

■ KaÏdoroãní prohlídky spalino-
v˘ch cest od plynospotfiebiãÛ a v˘mû-
nu nevyhovujících hliníkov˘ch komí-
nov˘ch vloÏek v pfiípadû v˘mûny ply-
nov˘ch kotlÛ a karem zaústûn˘ch do
komína.

■ Demolici venkovního vchodového

schodi‰tû do objektu Litomûfiická 104
a osazení nového prefabrikovaného
schodi‰tû vãetnû chodníku kolem ob-
jektu.

■ V˘mûnu shnil˘ch podlah hudebny
v Z· a místnosti vedle podia v KD Tivo-
li.

■ Postupná v˘mûna olovûn˘ch vo-
dovodních pfiípojek na PE pfiípojky.

■ Nové oplocení pod zdravotním
stfiediskem vãetnû nového pfiístfie‰ku
pro koãárky u vchodu do dûtského od-
dûlení.

■ Novou dfievûnou lávku pfies Ole‰-
nick˘ potok.

■ Nové chodníky ze zámkové dlaÏby
v ulici Námûstí, v Ústecké ul. Podél
oplocení pivovaru a k ãp. Dûãínská
168.

■ Zpevnûní dvora za objektem OÚ
zámkovou dlaÏbou vãetnû odvedení
de‰Èov˘ch vod do stávající studny.

■ Z MAS Labské skály jsme získali
dotaci na realizaci nov˘ch herních
prvkÛ v M· Velké Bfiezno.

■ SníÏení stávajícího terénu pfied ob-
jektem Valtífiov 83 aby nedocházelo
k zatékání de‰Èové vody do objektu
a zpevnûní zámkovou dlaÏbou a odve-
dení de‰Èov˘ch vod ze stfiechy do vy-
budované trativodné jímky pod objek-
tem na zahradû.

■ Pfiestavba sociálního zafiízení
v dolní budovû Z· ve v‰ech 3 patrech.
(viz foto)

■ Nátûry krytiny na objektech dolní
budovy Z· a ‰kolní jídelny.

■ Zateplení ‰kolky vãetnû zmûny vy-
tápûní tepeln˘mi ãerpadly.

■ Nátûry zábradlí podél Homolského
potoka

■ V souãasné dobû se dokonãuje v˘-
mûna de‰Èové kanalizace v Aleji spor-
tovcÛ, v˘mûna sloupÛ a kabelÛ VO
a nov˘ povrch chodníku ze zámkové
dlaÏby.

■ V pfií‰tích letech pfiipravujeme v˘-
stavbu nové ‰kolní jídelny v zahradû
u dolní budovy Z·. Rádi bychom pfii-
stoupili k zateplení obecních objektÛ
v rámci dotaãního titulu „ Zelená úspo-
rám“.

■ V rámci bûÏn˘ch oprav a údrÏby
bytového i nebytového fondu budeme
pokraãovat v technickém zhodnocení
objektÛ. 

Za správu HIM Miroslav ·esták 

VáÏení spoluobãané, na úseku správy hmotného investiãního majetku obce
jsme kromû bûÏn˘ch drobn˘ch oprav v posledních 3 letech realizovali:

Pfiestavba sociálního zafiízení v dolní budovû Z·
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Informace ze sociální oblasti
Dovoluji si vás informovat o tom, co

jiÏ vût‰ina z vás bezpochyby ví, Ïe od
1. 1. 2012 do‰lo ke zmûnû kompetencí
v oblasti nepojistn˘ch sociálních dávek,
které pfied tímto datem byly vypláceny
obcemi. Od 1. 1. 2012 lze ve‰keré Ïá-
dosti o nepojistné sociální dávky vyfiídit
na Úfiadu práce âR. Domnívám se
v‰ak, Ïe tato skuteãnost jiÏ obecnû
vstoupila do povûdomí obãanÛ na‰í
obce, ktefií mají informace o moÏnos-
tech vyfiízení dávek hmotné nouze
u nás v obci na kontaktním pracovi‰ti
Úfiadu práce âR, na adrese: Litomûfiic-
ká 24, Velké Bfiezno. 

Na Obecním úfiadû Velké Bfiezno pÛ-
sobí sociální pracovnice, jejíÏ náplní
práce je zejména pomoc a podpora
v sociálních situacích, do kter˘ch se
obãané dostanou a nejsou z jakéhoko-
liv dÛvodu schopni jí pomocí sv˘ch
moÏností vyfie‰it, orientovat se v ní ãi jí
jinak zvládnout.

MÛÏe se jednat o tyto situace: 
• pomoc pfii fiízení o jakékoli sociální

dávky, aÈ uÏ z pojistn˘ch nebo nepo-
jistn˘ch systémÛ (dávky hmotné
nouze, podpora v nezamûstnanosti,
pfiíspûvek na péãi, rodiãovsk˘ pfiíspû-
vek, pfiíspûvek na bydlení, pfiídavek na

dítû, dávky pro zdravotnû postiÏené
obãany - napfi. pfiíspûvek na mobilitu
nebo kompenzaãní pomÛcku, Ïádost
o invalidní nebo starobní dÛchod,
dávky nemocenského poji‰tûní apod.)

• zprostfiedkování kontaktu s odborní-
ky na konkrétní problematiku, pfiípadnû
doprovod ãi asistence v rámci jednání
s tûmito odborníky (odborní lékafii,
‰koly, úfiady a správní orgány, soudy,
dodavatelé energie typu âEZ a.s.,
RWE a.s., psychologové, právníci, no-
táfii, rÛzné neziskové organizace, ob-
ãanské poradny apod.)

• pomoc v rámci sociální události
spojené s úmrtím, rozvodem 

• pomoc s problematikou fiízení o v˘-
Ïivném 

• pomoc v rámci sociální události
spojené se ztrátou bydlení - zaji‰tûní
ubytovny, azylového ubytování apod. 

Obec s povûfien˘m obecním úfia-
dem je orgánem sociálnû - právní
ochrany dûtí a jako takovému mu
zákon O sociálnû-právní ochrany
dûtí tedy ukládá urãité povinnosti,
které plní. Kromû jin˘ch je to zejmé-
na:

• Vyhledávání dûtí, jejichÏ rodiãe
zemfieli, neplní povinnosti, které plynou

z jejich rodiãovské zodpovûdnosti, ne-
vykonávají nebo zneuÏívají právo, které
plyne z rodiãovské zodpovûdnosti 

• pÛsobení na rodiãe, aby aktivnû pl-
nili povinnosti vypl˘vající z rodiãovské
odpovûdnosti

• projednávat s rodiãi nedostatky ve
v˘chovû dítûte a fie‰ení snahy o jejich
nápravu

• projednávat s dítûtem jeho chování
a pfiípadné nedostatky v nûm

• sledování, zda je na základû kon-
trolních oprávnûní zamezováno v pfií-
stupu dûtí do prostfiedí, které je z hle-
diska jejich v˘voje a v˘chovy ohroÏující 

• poskytování nebo zprostfiedkování
rodiãÛm na jejich Ïádost poradenství
pfii uplatÀování nárokÛ dítûte 

• oznamování obecnímu úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností skuteãností,
které nasvûdãují tomu, Ïe jde o dûti
uvedené v bodu 1. Obecní úfiad s roz-
‰ífienou pÛsobností je v na‰em pfiípadû
Magistrát mûsta Ústí nad Labem, od-
dûlení sociálnû-právní ochrany dûtí

Kromû shora uvedeného poskytuji
základní sociální poradenství, kterého
mÛÏete vyuÏít. 

Mgr. Pavlína Linková,
sociální úsek OÚ

OBEC DO SV¯CH VODOVODÒ INVESTUJE
Obec Velké Bfiezno z pozice vlastní-

ka uvolÀuje kaÏd˘ rok nemalé finanãní
prostfiedky na obnovu obecních vodo-
vodÛ, ale i kanalizací. Konkrétnû se na
úseku kanalizací v r. 2014 investovalo
do úpravy na âOV Valtífiov 193 tis. Kã
vã. 21 % DPH, dÛvodem byl problém
s vyplavováním ãistírny pfii de‰tích. Na
úseku vodovodÛ se prÛbûÏnû mûní po-
trubí s ãast˘m v˘skytem havárií
a s datem v˘stavby pfied rokem 1930.
Od r. 2012 bylo vymûnûno 557 m vo-
dovodu za cenu témûfi 1,777 mil. Kã vã.
21 % DPH. ProtoÏe staré potrubí vodo-
vodÛ je zkorodované a drobn˘mi de-
fekty a netûsnostmi spojÛ a armatur do-
chází k drobn˘m ztrátám vody, které se
v‰ak nasãítají, bude obec v zapoãat˘ch
v˘mûnách nejstar‰ích potrubí i nadále
pokraãovat. Na rok 2015 se pfiipravuje
v˘mûna vodovodu v ulici Ml˘nské (pod
zdravotním stfiediskem), údrÏba vodo-
jemÛ a ãerpacích stanic. Návratnost v˘-
mûny potrubí vodovodÛ ve formû sníÏe-
ní rozdílu vody vyrobené a prodané
ukazuje následující tabulka, rozdíl se
pfied rokem 2012 pohyboval od 23,31
do 31, 67 %. 

Rok :
2014

(dopočet) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

PRODEJ 
(v m3/rok) 93 000 94 628 95 965 92 428 96 339 95 768 98 498 95 216 

VÝROBA 
(m3/rok) 100 963 113 340 128 717 120 516 133 307 140 165 137 582 138 605 

m3/den 277 311 353 330 365 384 377 380 

l/s 3,20 3,59 4,08 3,82 4,23 4,44 4,36 4,40 

rozdíl v % 7,89 16,51 25,44 23,31 27,73 31,67 28,41 31,30

OLOVùNÉ P¤ÍPOJKY VODY
BohuÏel investice obce do staré sítû vodovodÛ nestaãí, k úniku vody vlivem

prasklého potrubí dochází z vût‰í ãásti na vodovodních pfiípojkách. V obci se
dosud nachází nemalé mnoÏství star˘ch olovûn˘ch pfiípojek vody, které ãasto
praskají a dle zákona o ochranû zdraví jsou z nevyhovujícího materiálu a mûly b˘t
jiÏ nahrazeny potrubím nov˘m. 

Pokud právû vy olovûnou pfiípojku vlastníte, je tfieba si její v˘mûnu v nejbliÏ‰í
dobû naplánovat. Vlastníkem pfiípojky vody je ze zákona 274/2001 Sb. vlastník pfii-
pojené nemovitosti a to pfiípojky celé, tozn. aÏ k hlavnímu vodovodnímu fiadu (i po-
trubí v silnici). Pfiíprava v˘mûny olovûné pfiípojky uloÏené v silnici je sloÏitûj‰í, proto
vodárensk˘ provoz nabízí zdarma pomoc s povolením její v˘mûny.
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CENA VODY V OBCI
Zamûstnanci vodárenského provozu

obce hledají úspory v nákladech na
provoz VaK a svou prací usilují o za-
chování pfiijatelné ceny vodného
a stoãného za souãasné obnovy majet-
ku. Pro rok 2015 bude zachována cena
r. 2014, v˘voj ceny pro na‰e odbûrate-
le a Ústeck˘ kraj ukazuje následující ta-
bulka. (viz tabulka)

Za kolektiv vodárenského provozu
obce dûkuji na‰im odbûratelÛm za sou-
ãinnost pfii probíhajících odeãtech vo-
domûrÛ a pfiejeme pfiíjemné proÏití vá-
noãních svátkÛ a mnoho ‰tûstí a úspû-
chÛ v roce následujícím. 
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INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ
Touto cestou Vás chci informovat o zpÛ-
sobech platby za komunální odpad pro
rok 2015.
V˘‰e platby pro rok 2015 je nemûnná,
dle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 2/2012
vydané dne 1. 1. 2013, je povinen platit
poplatek za komunální odpad kaÏd˘
obãan, kter˘ má v obci trval˘ pobyt. Po-
platek lze zaplatit téÏ ve 2 stejn˘ch splát-
kách, nejpozdûji do 31. 3. a 31. 8. pfií-

slu‰ného kalendáfiního roku. Vznikne-li poplatková povin-
nost po 15. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku, je pfiíslu‰ná
ãást poplatku splatná do 30 dnÛ od vzniku poplatkové po-
vinnosti. V˘‰e poplatku ãiní 500 Kã/1 osoba/rok. 

Platbu mÛÏete provést tûmito zpÛsoby: 
■ po pfiedchozí domluvû na odpadovém hospodáfiství -

dvefie ã. 3, lze platbu uhradit na pokladnû Obecního
úfiadu, Dûãínská 211, 403 23 Velké Bfiezno- dvefie ã. 1,
kde je nutné uvést jména osob, za které je poplatek hra-
zen,

■ pfies bankovní úãet - zde se informujte na e-mailu radlo-
va@velke-brezno.cz o náleÏitostech, které jsou zapotfiebí.

VAKY NA ZELE≈
Tak jako letos, i v pfií‰tím

roce bude moÏné     zakoupit
vaky na zahradní odpad.
Cena vakÛ zÛstává stejná
tj. 120,- Kã/vak. Obãané si
musí urãit datum odvozu vaku
minimálnû 10 dní pfied svo-
zem a tento datum sdûlit na
OÚ Velké Bfiezno. O termí-
nech svozu budete vãas infor-
mováni. 

■ Do vakÛ patfií zeleÀ - napfi. listí, tráva, odkvetlé rostliny
■ Do vakÛ nepatfií: v‰e mimo zeleÀ - napfi. dfievo (silné

vûtve), kameny, stavební 

Radlová Jana, Obecní úfiad Velké Bfiezno

S ãím poãítá rozpoãet obce v roce 2015
Rada obce a finanãní v˘bor dopo-

ruãily zastupitelstvu obce schválit
rozpoãet obce pro rok 2015, kter˘
poãítá s ãerpáním naspofien˘ch re-
zerv minul˘ch let ve v˘‰i 900 tis. Kã. 

Samotné projednání a schválení roz-
poãtu probûhlo dne 22. 12. Pfií‰tí rok
poãítá rozpoãet, mimo bûÏn˘ch pro-
vozních v˘dajÛ, s vût‰ími opravami
místních komunikací (Zadní, Ml˘nská),
obnovou pû‰í komunikace z Vítova na
Vartu, obnovou vodovodního fiadu
v ulici Ml˘nská, rekonstrukcí 1. patra
Obecního úfiadu - pfiestavba obfiadní
místnosti na kanceláfie a úprava zase-
dací místnosti pro úãely jednání zastu-
pitelstva, komisí, ãi v˘borÛ, i pro konání
obãansk˘ch obfiadÛ. Podobnû jako

v roce 2014 poãítá rozpoãet také s vût-
‰ími opravami chodníkÛ v obci, napfi.
druhá etapa v ul. Alej SportovcÛ, ãi
chodník do Valtífiova mezi ãerpací sta-
nicí a Ïelezniãním pfiejezdem ve Vel-
kém Bfieznû. 

V plánu je také zpracování projekto-
vé dokumentace pro v˘stavbu nové
‰kolní jídelny, dokonãení PD nového
chodníku pod zámkem podél Ïelezniã-
ní tratû, ãi projektová dokumentace na
zateplení KD Tivoli. 

Finance jsou pfiipraveny také na par-
kové úpravy, napfi. v Aleji SportovcÛ
nebo na Námûstí u vánoãního stromu.
K drobnûj‰ím akcím lze fiadit v˘mûnu
autobusov˘ch zastávek ve Valtífiovû,
opravu prostor baru KD Tivoli, finanãní
dotaci Základní ‰kole na pofiízení IT
a dal‰ího vybavení. 

Poãítá se také s pofiízením vybavení
pro klub dÛchodcÛ, kter˘ by mûl fungo-
vat v objektu b˘valé praktické ‰koly. 

M. Kulhánek, starosta obce
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Na‰e Matefiská ‰kola
Objekt matefiské ‰koly tvofií dva pavi-

lony a hospodáfiská budova. V pavilo-
nech jsou umístûny jednotlivé tfiídy.
Dûti jsou ve tfiídách rozdûleny podle
vûku. 

Dûti 3-4 leté ve tfiídû Beru‰ek, dûti 4-
5 a 6 ti leté ve tfiídû Sluníãek a dûti nej-
star‰í, ve vûku 5-6 a také 7 let, ve tfiídû
Mot˘lkÛ. V hospodáfiské budovû je ku-
chyÀ, fieditelna a kanceláfi vedoucí stra-
vovny. Kapacita v‰ech tfiíd matefiské
‰koly je 79 dûtí a v souãasné dobû je
naplnûna do posledního místa. V leto‰-
ním ‰kolním roce máme 38 dûtí, bu-
doucích prvÀáãkÛ. O dûti peãuje ‰est

pedagogick˘ch a ãtyfii provozní za-
mûstnanci. Ve v‰ech tfiídách pracujeme
podle vzdûlávacího plánu, kter˘ jsme
nazvali „Dûti a pfiíroda“. Je zamûfien na
environmentální v˘chovu (ochrana pfií-
rody) a k ochranû zdraví dûtí (prevence
úrazÛ). V rámci projektu „Cepík“ se dûti
uãí zdravému Ïivotnímu stylu, zdravé-
mu stravování. Dûtem zpestfiujeme
pobyt ve ‰kolce i mimofiádn˘mi akcemi.
V fiíjnu jsme nav‰tívili oboru ve Msti‰o-
vû. Dûti si tu mohly zblízka prohlédnout
lesní zvífiata. V fiíjnu jsme také pfiipravi-
li spoleãné odpoledne pro dûti a jejich
rodiãe na zahradû na‰í ‰kolky, nazva-

né „D˘Àování a „vufitování“. Rodiny si
spoleãnû vydlabaly d˘nû a na závûr si
opekly na ohni vufity. V prosinci, pfied
Mikulá‰em, jsme si udûlali v˘let do
Muzea ãertÛ v Ú‰tûku. Na svátek Miku-
lá‰e pfii‰el do ‰kolky také ãert i s Miku-
lá‰em. KaÏdému z dûtí pfiinesl balíãek
s pamlsky. V‰ichni se jiÏ tû‰íme na vá-
noce, a tak vyrábíme ozdÛbky, zdobí-
me si ‰kolku a vánoãní atmosféru si pfii-
pomínáme vánoãními obyãeji i koleda-
mi. Na závûr roku si dûti pfiipravují pro
maminky i tatínky vánoãní besídku.

Pfiejeme v‰em krásné Vánoce plné
pohody a radosti.

Za kolektiv Matefiské ‰koly 
ve Velkém Bfieznû 

S. Motyãková, uãitelka.

Tûlov˘chovná jednota Spartak Valtífiov 
TJSV zahájil sezónu 2014-2015

velmi úspû‰nû. Je‰tû po 4 kole jsme
byli na 1 místû tabulky. Byl to v˘sledek
velmi dobré pfiípravy. Tu jsme zahájili
uÏ v ãervenci a scházeli se 2x t˘dnû, aÏ
do zahájení mistrovsk˘ch zápasÛ. Na
tréninky docházelo prÛmûrnû 14 hráãÛ
z celkového poãtu 23. V prÛbûhu pfií-
pravy jsme zvítûzili v pfiípravném utkání
ve VaÀovû. Úãastnili jsme se také tur-
naje ve Velkém Bfieznû. Na turnaji na‰i
hráãi neudûlali ostudu a s t˘my vy‰‰ích
soutûÏí se poprali stateãnû a skonãili
tfietí.

SV v posledních dvou letech pro‰el
velk˘mi zmûnami. Ode‰lo, ale také pfii-
‰lo velké mnoÏství hráãÛ. Tûchto zmûn
se nevyhnul ani post trenéra. Dlouhole-
tého trenéra M. Hlaváãka (ode‰el na
vlastní Ïádost) nahradila ikona muÏ-
stva ale také velmi zku‰en˘ trenér
z vy‰‰ích soutûÏí Pavel ·umpík. Asi-
stenta mu dûlá jeho syn Dalibor ·um-
pík. Pod jeho vedením jsme sezónu
2013-2014 dokonãili na 6. místû. Leto‰-
ní sezónu jsme pom˘‰leli v˘‰. Zaãátek

jsme odehráli slu‰nû, ale nakonec nás
zklamaly nûkteré posty. Doufáme, Ïe
tyto nedostatky v zimní pfiípravû odstra-
níme a sezónu dokonãíme v˘‰. V polo-
vinû sezóny jsme zatím aÏ sedmí. Po
úspû‰ném zaãátku je to zklamání!!

Letos jsme také dokonãili velkou re-
generaci hfii‰tû, kterou provádûla firma
Eurogreen. Souãástí této regenerace
bylo vybudování závlahy, která nám
léta chybûla. Tato regenerace byla plá-
novaná akce po poslední velké povod-
ni. Finanãní prostfiedky na její uskuteã-
nûní poskytla z velké ãásti FAâR a taká
obec Velké Bfiezno.

SV také pofiádá kulturní akce. Po
men‰í odmlce jsme letos opût uspofiá-
dali na‰í trojku. Tedy: pálení ãarodûj-
nic, dûtsk˘ den, drakiádu. V‰echny tyto
akce jsou urãeny na‰im fanou‰kÛm
a obyvatelÛm na‰ich obcí.

âarodûjnic jsme po tradiãním létání
na ko‰tûti upálily pfies 40. Byly ve vel-
kém vûkovém rozmezí, coÏ je velmi pfií-
jemné. Chtûli bychom tímto, hlavnû
tûm star‰ím, velmi podûkovat.

Dûtsk˘ den také tradiãnû hostí ná‰
fotbalov˘ areál. Dûtí nás letos nav‰tívi-
lo okolo 140. Bylo pro nû pfiipraveno
nûkolik atrakcí a samozfiejmû odmûn.
Doufáme, Ïe se jim u nás líbilo a Ïe pfii-
jdou pfií‰tí rok opût.

Poslední akcí byla Drakiáda. Jak je
u nás jiÏ, k na‰í smÛle, zvykem, muse-
li se majitelé drakÛ velmi snaÏit, aby je
dostaly do vzduchu. DrakÛ se se‰lo 52,
nûktefií si i pfies bezvûtfií pûknû zalétaly.
TakÏe natrénujte hod vla‰tovkou, ve
které se u nás také závodí, a pfií‰tí rok
pfiijìte. Urãitû jste vítáni.

Chtûl bych touto cestou podûkovat
v‰em, ktefií se podílí na chodu na‰eho
oddílu a na chodu tûchto akcí, aÈ uÏ
sponzorsky nebo pofiadatelsky. Bez
tûchto lidí jsou tyto akce neuskuteãni-
telné a bez Vás to nepÛjde. Dûkujeme.

V‰em obãanÛm Valtífiova a Velkého
Bfiezna a na‰im fanou‰kÛm bych chtûl
popfiát krásné svátky vánoãní a ‰Èastn˘
nov˘ rok.          

Za TJ Spartak Valtífiov
Karel Turek ml.
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Judo Z· Velké Bfiezno
Milí ãtenáfii a sportovní pfiátelé, dovo-

lujeme si Vás touto cestou informovat
o dûní oddílu JUDO Z· Velké Bfiezno.
V roce 2014 je to poprvé od vzniku od-
dílu, co se nepodafiilo Ïádnému na‰e-
mu závodníkovi probojovat na MâR.
DÛvod je prost˘. Závodníci, které jsme
vychovali, jiÏ dorostli do dorostene-
ck˘ch a juniorsk˘ch kategorií. Ti co
v silné konkurenci uspûli a chtûli pokra-
ãovat, tak pfie‰li do reprezentaãních
center. Ti, co svou sportovní dráhu vidí
jinak, tak se postupnû pfiipravují na
práci trenérÛ a rozhodãích. CoÏ se, jak
doufáme, dafií. Letos jsme si odchovali
dal‰ího rozhodãího, kter˘ zdárnû sloÏil
zkou‰ky. V pfií‰tím roce se nám chysta-
jí dvû b˘valé závodnice na trenérské
zkou‰ky. My jako trenéfii jsme pfiiroze-
nû cítili nutnou potfiebu omlazení ãlen-
ské základny a proto jsme v leto‰ním
roce 2014, po více jak ‰esti letech
uskuteãnili oficiální nábor. 

âlenská základna JUDO Z· Velké
Bfiezno dosahuje tfiiceti ãlenÛ. Od záfií
k nám na pravidelné tréninky nastoupi-
lo více jak 10 nov˘ch zájemcÛ o tento
olympijsk˘ sport. Dal‰í zájemce jsme
bohuÏel museli odmítat. Kapacita zdej-
‰í tûlocviãny a velikost tatami nás limi-
tuje. Pfii tréninku je potfieba dbát na

bezpeãn˘ prostor pro kaÏdého. Sklá-
dání a rozkládání tatami o celkové
hmotnosti cca 650kg s mal˘mi dûtmi
3x v t˘dnu zabere ãas a tatami zároveÀ
trpí. Na její obnovu a celkovû na pod-
poru mal˘ch judistÛ a dûtí z Velkého
Bfiezna nám pomáhá obec, za coÏ jí
jménem dûtí dûkujeme. V leto‰ním
roce 2014 jsme opût uspofiádali judi-
stick˘ turnaj pro nejmen‰í judisty „Vel-
káã CUP“. Touto akcí se nám jiÏ po nû-
kolikáté podafiilo obec Velké Bfiezno
a JUDO Z· Velké Bfiezno medializovat
ve vysílání rádia Evropa 2. 

Trenéfii oddílu judo v na‰í obci se an-
gaÏují nejen na úrovni trénování mlá-
deÏe, ale poslední tfii roky o letních
prázdninách pÛsobí jako instruktofii
v˘uky judistick˘ch technik KATA a ãle-
nové zku‰ební komise pfii zkou‰kách
na DANy (mistrovské ãerné pásy)
v âR. Spoleãnû s oddílem v Rumburku
pofiádají semináfie, kam za nimi jezdí
zájemci z celé âR. Pofiádat podobnou
akci u nás ve Velkém Bfieznû nelze, ne-
máme pro to zázemí. 

Trenéfii JUDO Z· Velké Bfiezno jsou
stále aktivní i v soutûÏích judistick˘ch
technik KATA. V leto‰ním roce poprvé
nestartovali na MâR KATA, ale byli no-
minováni jako jejich rozhodãí. 

Vzhledem k událostem medializova-
n˘m v záfií tohoto roku v âR a zvy‰ují-
cím se obavám o bezpeãnost dûtí, jsme
fiíjnu 2014 uspofiádali semináfi základy
sebeobrany pro dûti s názvem „Stop
násilí na dûtech“. V tûlocviãnû Z· Velké
Bfiezno se se‰lo na 65 dûtí, maminek,
sleãen a babiãek. 

Co plánujeme pro pfií‰tí rok? Rok
2015 bude osm˘m rokem pÛsobení
juda ve Velkém Bfieznû. Omlazení ko-
lektivu pfiiná‰í nové moÏnosti, jak
znovu pfiipravit závodní skupinu. Po-
stupnû v prostfiedí regionálních závodÛ
a v dal‰ích letech celorepublikové, me-
zinárodní a zahraniãní soutûÏe. Je to
spousta ãasu, práce a potu v‰ech, ale
stojí za to. V‰echny aktivity, aÈ uÏ jsou
to tréninky s dûtmi, soutûÏe, pfiíprava
nov˘ch trenérÛ a rozhodãích, pofiádání
turnaje „Velkáã CUP“, soustfiedûní pro
judisty Velkého Bfiezna, semináfie
a ‰kolení v roli instruktorÛ v judo KATA,
pfiíprava na mezinárodní rozhodãí,
shánûní dotací na podporu judo ve Vel-
kém Bfieznû nebo sebeobrana pro
dûti. V‰echna tato ãinnost je spojena
s rÛstem oddílu JUDO Z· Velké Bfiez-
no jako celku. A v to doufáme i v roce
2015. V‰e se doãtete na www.judo-
vb.cz

V‰em Vám pfiejeme krásné proÏití
vánoãních svátkÛ, a do roku 2015
spoustu splnûn˘ch pfiání.

Vûra a Tomá‰ Bucharovi

FK Jiskra Velké Bfiezno
Jsem moc rád, Ïe se po dlouhé od-

mlce mÛÏu opût touto cestou pochlubit
a informovat na‰e obãany o ãinnosti
FK. Máme za sebou polovinu soutûÏní-
ho roãníku 2014-2015, do kterého je

pfiihlá‰eno 5 t˘mÛ.
A t˘m hraje 1. A tfiídu a po podzimní

ãásti je na 12. místû s 10 body (16:33).
Trenér Vincenc Jirkovsk˘ a asistent Mi-
roslav Hlaváãek.

B t˘m hraje III. tfiídu, je na 2. místû
s 20 body (43:13). Trenér Josef Mik-
‰ovsk˘ a asistent Petr Jirou‰ek.

T̆ m star‰ích ÏákÛ, kter˘ hraje II. tfiídu
je na 1. místû s 30 body (73:10). Trenér
Rudolf Jelínek a asistent Petr Hanu‰.

Dal‰í t˘m mlad‰ích ÏákÛ, kter˘ hraje
II. tfiídu je na 6. místû s 12 body (32:28).
Trenér Jifií Ondrka a asistenti Jifií Kováfi
a Jifií Vichra.

Posledním t˘mem je mlad‰í pfiíprav-
ka, která hraje turnajovou soutûÏ
a s pfiehledem tyto turnaje vyhrává. Tre-
nér Michal Kulhánek.

Neregistrovan˘m t˘mem je fotbalová
‰koliãka, ve které se dûti pfiipravují na
soutûÏ a postupnû naskakují do turnajÛ
mlad‰ích pfiípravek. Trenér Tomá‰ Bar-
vínek.

Ná‰ fotbalov˘ klub se rozrÛstá kaÏ-
d˘m rokem a uÏ nyní jsme tfietím nej-
vût‰ím klubem s nejvût‰í mládeÏnickou
základnou v okrese. Fotbalu ve Velkém
Bfieznû se vûnuje ãím dál více lidí
a moc rád bych v‰em touto cestou po-
dûkoval.

V‰echny t˘my ãeká dÛleÏitá zimní
pfiíprava, která rozhodne, jak úspû‰ní
budeme s na‰imi t˘my v jarní ãásti.

(Dokonãení na následující stranû)



10 / 2014 ● ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

·kolní
stfiípky
·kolní projekt:
„Dny zdraví“

Jistû v‰ichni povaÏujeme zdravou
v˘Ïivu a zdrav˘ Ïivotní styl za samo-
zfiejmou souãást Ïivota moderního ãlo-
vûka v 21. století. Ale realita je trochu
jiná, své o tom vûdí i velkobfiezen‰tí
uãitelé. V dobû svaãin se na lavicích
objeví brambÛrky, uzeniny, dvoulitrové
lahve coly, energetické nápoje a sou-
ãasn˘m hitem jsou ãínské polévky kon-
zumované bez jakékoliv úpravy. ·kola
se snaÏí reagovat na tyto tendence
(pfiedmût V˘chova ke zdraví, projekt
Ovoce do ‰kol) a nyní je‰tû dále zv˘‰i-
la aktivitu v této ãinnosti: bûhem listo-
padu vyhlásila a realizovala kampaÀ
Dny zdraví.

Tento projekt zahrnoval 10 aktivit, je-
jichÏ cílem je zaãlenûní zdravé v˘Ïivy
a zdravého Ïivotního stylu do ‰kolního
prostfiedí a nenásilnou, hravou formou
zv˘‰it oblibu zdravé v˘Ïivy u dûtí. Îáci
se aktivnû zapojili do tûchto ãinností:

1. zdravé vafiení - praktická ãinnost
ÏákÛ (v rámci vyuãování pod vede-
ním pedagogÛ), 

2. náv‰tûva Muzea hygieny v DráÏ-
ìanech

3. Îáci 1. stupnû se seznámí s 5 zá-
kladními zásadami zdravého stra-
vování - správn˘m sloÏením jídelníã-
ku, ovocem a zeleninou, pitn˘m reÏi-
mem, zásadami hygieny a bezpeã-
nosti potravin a pfiípravou zdravé
svaãinky. Na kaÏdé téma je pfiipra-
ven soutûÏní úkol, kter˘ plní Ïáci roz-
dûlení do skupinek. (ve spolupráci
s nadaãním fondem Albert)

Fotografie zachycují prezentaci zdravé v˘Ïivy v dobû  tfiídních schÛzek.

Pokud by se povedlo udrÏet první
místo na‰ich star‰ích ÏákÛ, povede se
postup na‰eho B t˘mu do druhé tfiídy
a udrÏíme A. tfiídu i v pfií‰tím roãníku,
mÛÏeme tento soutûÏní rok povaÏovat
za velmi úspû‰n˘.

Dal‰ím bodem o kterém bych se rád
zmínil je oprava na‰eho areálu po pfied-
loÀské povodni (viz foto na pfiedchozí
stranû). Na hfii‰ti uÏ fini‰ují dodûlávky
nejdÛleÏitûj‰ích oprav a jsme rádi, Ïe se
po dvou letech dostáváme do normál-
ních kolejí. Díky opravám jsme mohli na

na‰em hfii‰ti pfiivítat úãastníky lampiono-
vého prÛvodu. Tato akce do na‰eho
prostfiedí skvûle zapadla. Dûti i dospûlí
mûli dostatek místa k vypou‰tûní lampi-
onÛ ‰tûstí a vûfiíme, Ïe podobn˘ch akcí
se bude v na‰em areálu pofiádat ãím dál
více.

Díky narÛstajícím t˘mÛm zaãínáme
mít velké problémy s velk˘m vytíÏením
hfii‰tû, tûlocviãny a tréninkov˘mi po-
mÛckami, které vydrÏí maximálnû se-
zónu a musí se stále dokupovat. Ale
jsou to na druhou stranu pfiíjemné sta-

rosti a vûfiíme, Ïe s podporou obce bu-
deme dále budovat co nejkvalitnûj‰í zá-
zemí, abychom k fotbalu a sportu dále
pfiivádûli co nejvíce dûtí.

Dûkujeme na‰im pfiíznivcÛm a fa-
nou‰kÛm. Budeme se na vás tû‰it
v jarní ãásti soutûÏe.

Rád bych v‰em na‰im obyvatelÛm
popfiál klidné proÏití Vánoc s hodnû
‰tûstí do nového roku 2015.

Pfiedseda FK Jiskra 
Velké Bfiezno David ¤ezáã

4. obûd ve ‰kolní jídelnû - prezentace
regionálních surovin a zdravé v˘Ïivy

5. prezentace zdravé v˘Ïivy, ovoce
a zeleniny v dobû tfiídních schÛzek
spojená s ochutnávkou pro rodiãe

6. tfiídní soutûÏe o nejzdravûj‰í sva-
ãinku pfiipravenou rodiãi

7. Pfiíprava studeného party poho‰tû-

ní pro Ïáky 2. stupnû základních
‰kol. Îáci se dozvûdí uÏiteãné infor-
mace o kombinaci zdrav˘ch potra-
vin a chutí, nauãí se jednoduché triky
ze studené kuchynû i zásady správ-
ného stolování. Sami si pfiipraví ob-
ãerstvení o 5 chodech, které nako-

(Dokonãení na následující stranû)
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nec v‰ichni ochutnají (ve spolupráci
s nadaãním fondem Albert).

8. Zdravé mlsání z jablek, ãinnost ve
‰kolní kuchyÀce

9. Tfiídy 4.AB zúãastnily v˘ukového
programu Plazi a obojÏivelníci
âeského stfiedohofií. 

10. Zdravá svaãinka pro dûti i rodiãe

Projekt finanãnû podpofiil 25 000,-
korunami hejtman Ústeckého kraje.

Projekt pfiírodovûdné
a technické vzdûlávání

JiÏ druh˘m rokem je ‰kola zapojena
do tohoto projektu spoleãnû se Z· Li-
bouchec, Z· Eli‰ky Krásnohorské, Z·
Stfiíbrníky a Gymnáziem a Stfiední od-
bornou ‰kolou dr. ·mejkala. Cílem pro-
jektu je popularizovat pfiírodovûdné
a technické vzdûlávání. Na‰i Ïáci se jiÏ
zapojili do fyzikálních a chemick˘ch
krouÏkÛ a mûli moÏnost si pod vede-
ním stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ vyzkou‰et
fiadu ãinností, pro které nemá na‰e
‰kola podmínky. Souãástí projektu jsou
také exkurze do v˘znamn˘ch podnikÛ
v na‰em kraji. Mediálnû se tento pro-
jekt zviditelnil vznikem ‰kolního pivova-
ru na Gymnáziu a Stfiedním odborné
‰kole dr. V. ·mejkala v Ústí nad Labem.

V˘sledky krajského
kola logické olympiády

Jedním z úkolÛ kaÏdé základní ‰koly
je vûnovat se zároveÀ dûtem s poru-
chami uãení a zároveÀ dûtem s v˘raz-
n˘m talentem. Není to jednoduch˘
úkol. Na Základní ‰kole ve Velkém
Bfieznû má zpracován nûkolikastránko-
v˘ individuální vzdûlávací plán 95 ÏákÛ
s poruchami uãení. NíÏe uvedené v˘- Fotografie zachycuje Ïákovské úãastníky projektu pfii chemickém pokusu na Gym-

náziu a Stfiedním odborné ‰kole dr. V. ·mejkala v Ústí nad Labem.

Na fotografii vlevo pfiebírá mistr Evro-
py a úãastník tfií olympiád Tomá‰ Verner
dort v podobû brusle od Ïáka Martina
Perlíka.

Vlevo pfiihlíÏí Václav Chalupa majitel
stfiíbrné olympijské medaile a sedminá-
sobn˘ medailista z mistrovství svûta. 

Îáci si s olympioniky zacviãili, zmûfiili
síly v nûkolika disciplínách a nakonec byla
uspofiádána autogramiáda.

Olympionici v Základní
‰kole Velké Bfiezno

Vedoucí ‰kolní jídelny paní Knotková v rámci aktivity Zdrav˘ obûd pfiipravuje podle
pfiání dûtí zeleninov˘ salát.

(Dokonãení na následující stranû)
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Socha svatého
Jana Nepomuckého
ve Velkém Bfieznû

V nedávné dobû se
podafiilo v na‰í obci za-
chránit sakrální památ-
ku a to kfiíÏek v blízkosti
ãerpací stanice. V obci
se v minulosti nacháze-
la fiada kfiíÏkÛ a zajíma-
v˘ch soch! Rád bych
aspoÀ na jednu  upozor-
nil.

Velkou fotografii pofií-
dil hrabû Karel Maria
Chotek a mal˘ obrázek
pochází z pohlednice
Velkého Bfiezna, která
byla vydaná v roce
1897.

Z porovnání vypl˘vá, Ïe na fotografii K. M.
Chotka je zachyceno Velké Bfiezno s jiÏ zni-
ãenou sochou Jana Nepomuckého. Socha
stála podle vzpomínek pana Zajpta naproti
jeho domu a je‰tû v ‰edesát˘ch letech bylo
zkou‰kou síly a ‰ikovnosti venkovsk˘ch
klukÛ vy‰plhat se na skoro dva metry vyso-
k˘ podstavec sochy. Socha sv. Jana Nepo-
muckého byla v té dobû jiÏ zniãena.

PaedDr. Jan Darsa

sledky krajského kola logické olympiády bereme naopak jako
v˘sledek péãe o Ïáky s talentem. MoÏná se vám zdá, Ïe v˘-
sledky nevypadají nijak v˘raznû, ale ruku na srdce, kdy na-
posledy jste, vy dospûlí, byly v podobnû nároãné soutûÏi
tfieba tfiicátí v celém Ústeckém kraji?!

Kategorie: 1. stupeÀ Z·
7. Teplanová Lucie Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno
24. - 25. Fialová Hana Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno
31. - 33. Wagner Vojtûch Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno
34. - 36. Kubátová Julie Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno
37. - 38. Vostfiel ·tûpán Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno

Kategorie: 2. stupeÀ Z·
17. - 18. Pazderová Katefiina Z·, ·kolní 87, Velké Bfiezno

VYNIKAJÍCÍ ÚSPùCH NA·EHO ÎÁKA!
Literární Ústí 2014. Celkem se v soutûÏi objevilo 111 prací
Práce hodnotilo 9 porotcÛ.
II. kategorie - 8. - 9. tfiída Z· a odpovídající roãníky vícelet˘ch
gymnázií
Téma: Ústecká komedie oãima turisty (vyprávûní)
1. Braun Robin 9. A Z· Velké Bfiezno
2. Mikulá‰ek Prokop tercie Gymnáziu a SO· dr. Václava ·mejkala
3. Richterová 9. B Z· Chlumec

PaedDr. Jan Darsa, fieditel ‰koly

Z HISTORIE VELKÉHO B¤EZNA

Beseda s hasiãem

Mezi Ïáky 3.A a 3.B pfiijel na besedu velitel dálniãních hasi-
ãÛ z Petrovic ppor. Jaroslav Volák, DiS.


