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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

O PROBLEMATICE
NÁJEMNÍCH BYTÒ
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUKTURU BYTÒ V NA·Í OBCI. ZHRUBA 2/3 BYTÒ V CELÉ OBCI VLASTNÍ OBâANÉ. JDE O BYTY V RODINN¯CH DOMCÍCH. NECELOU 1/3 VLASTNÍ OBEC
A JDE O NùCO P¤ES 230 BYTÒ. ZBYTEK, CCA 50 BYTÒ, VLASTNÍ DRUÎSTVA.V·ECHNY TYTO 3 SUBJEKTY MOHOU PRONAJÍMAT BYTY.

Je to obec, která v˘luãnû a ráda
pronajímá obecní byty - protoÏe pronájem je obvyklé hospodaﬁení obcí
a nájemné je obecním pﬁíjmem. Podmínkou, aby obec mohla byt pronajmout je, Ïe musí mít voln˘ byt k dispozici.
V ãem je problém?
Pﬁedev‰ím bych chtûl zdÛraznit,
Ïe v‰ichni v obci mají stﬁechu nad
hlavou - tedy bydlí. Jde tedy o potﬁebu vylep‰it si bydlení.
Obec má v‰echny byty trvale obsazené a v prÛbûhu roku má k dispozici pouze fluktuaãní byty. Jde
v‰ak o minimu bytÛ (vût‰inou uvolnûné úmrtím). I pﬁes tuto skuteãnost
stále a stále nûkteﬁí obãané poÏadují po obci byt a nûkteﬁí se bytu doÏadují nevybíravû a napadají odpovûdné pracovníky na‰eho obecního
úﬁadu. Z jejich poãínání je zﬁejmé, Ïe
nechápou jak se vûci mají. Proto se
pokusím danou problematiku objasnit.
V roce 1992, tedy jiÏ pﬁed 12 lety,
byl zru‰en zákon o státní bytové politice. Ten zejména sejmul z obcí povinnost zaji‰Èování bydlení pro obãany trvale bydlící v té které obci. Od té
doby obec tedy tuto povinnost nemá.

Potﬁeby spojené s bydlením zcela
pﬁe‰ly na ty obãany, kteﬁí byt potﬁebují.
Ostatnû i tehdej‰í zákon o státní
bytové politice mohl b˘t obcí naplÀován pouze za pﬁedpokladu, Ïe obec
mûla voln˘ byt k dispozici! Vût‰inou
se v‰ak získání pronájmu bytu ﬁe‰ilo
tzv. pﬁenesenû, coÏ v praxi znamenalo, Ïe obec pﬁedala Ïádost mûstu
Ústí n. L., kde v rámci komplexní bytové v˘stavby se masivnû v tisících
kusÛ stavûly byty v nov˘ch sídli‰tích
okolo mûsta a obvykle byl místnímu
Ïadateli o byt z Velkého Bﬁezna nabídnut byt v nûkterém ze sídli‰È
v Ústí n. L.
Státní komplexní bytová v˘stavba
se ov‰em plánovala do krajsk˘ch
sídel, ãásteãnû do sídel okresu, rozhodnû ne do sídel venkovského v˘znamu, kter˘m na‰e obec Velké
Bﬁezno vÏdy byla a je.
DÛsledkem toho je, Ïe ve mûstech
byl tento bytov˘ fond privatizován
a privátní vlastníci s byty obchodují tedy v Ústí n. Labem a v ostatních
mûstech si lze koupit byt.
V na‰í obci z vût‰iny probíhá v˘stavba bytÛ v rodinn˘ch domcích,
(Pokraãování na str. 2)

VáÏení
spoluobãané, dûti,
uplynul rok jako voda
a opût pﬁicházejí
vánoãní svátky a nov˘
rok 2005.
Jménem sv˘m, jménem
sv˘ch spolupracovníkÛ
na obecním úﬁadû, ale
také jménem rady obce
a zastupitelstva Vám
v‰em pﬁeji pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
dûtem bohatou nadílku.
Dále pﬁeji také veselého
Silvestra a v‰e nejlep‰í
do nového roku, pﬁedev‰ím v‰ak zdraví a ‰tûstí, aby pﬁí‰tí rok 2005
byl pro Vás v‰echny
úspû‰nûj‰ím rokem, neÏ
leto‰ní rok 2004.
Václav Burian
Starosta obce Velké Bﬁezno

O PROBLEMATICE
NÁJEMNÍCH BYTÒ
(Dokonãení ze str. 1)
v posledním období dokonce masivní. Ale ani obec nezahálela, protoÏe v nedávném období vybudovala
72 nájemních bytÛ a 5 bytÛ zniãen˘ch povodní obnovila. To není
s ohledem na velikost Velkého Bﬁezna zanedbateln˘ poãin.
Proto neobstojí tvrzení nûkter˘ch
neuspokojen˘ch ÏadatelÛ o byt, Ïe
obec zahálí a pro bydlení nic nedûlá.
NechÈ ukáÏí srovnatelnû velkou
obec, jako je Velké Bﬁezno, která
tolik bytÛ vybudovala. Dovolím si
poradit dopﬁedu - takovouto aktivitu
stûÏí jinde najdou.
Neobstojí ani osoãování, Ïe obec
pﬁidûluje byty nekorektnû. Na‰e
obec pﬁidûluje byty dvoukolovû, to
znamená, Ïe má zﬁízenu odbornou
komisi hospodaﬁení s majetkem
obce a bytovou, která doporuãuje
radû obce jak a komu pronajmout
byt a rada obce obvykle pﬁihlédne
k návrhu komise a ze zákona o obcích byt pronajme. Zde musím v‰ak
opût pﬁipomenout, Ïe uvolÀovan˘ch
bytÛ je pomálu a nejde tedy o masivní ãinnost. Dále bych informoval, Ïe
obec pﬁijala i priority v pﬁidûlování

bytÛ a to v tûch pﬁípadech, kdy uÏivatelé bytÛ poskytují veﬁejnûprospû‰né sluÏby, jako uãitelé, policisté,
hasiãi, lékaﬁ. Dále zohledÀujeme jiÏ
existující mladé rodiny a rodiny
s dûtmi.
Obec ale také stanovuje podmínky uÏívání obecních bytÛ a prostranství okolo domÛ. Sleduje tím nekonfliktní uÏívání bytÛ. KaÏd˘ nájemník
má právo na neru‰ené uÏívání pronajatého bytu. Byt a okolí domu si
nelze plést s jak˘msi klubem, kde
soustavnû probíhají hluãné oslavy aÏ
do ranních hodin. Byt a okolí domu si
nelze také plést s v˘robnou ãi provozovnou kde se hluãí, skladuje, kouﬁí.
Byt si nelze plést ani s kotcem
a okolí domu nelze vyuÏívat k chovu
hospodáﬁského zvíﬁectva. Nikdo nic
nemá proti tich˘m zvíﬁátkÛm v pﬁimûﬁeném mnoÏství, ale problémy
vyvolávají zvíﬁata hluãná, aÈ jiÏ uvnitﬁ
domu nebo „pod okny“. RovnûÏ tak
nelze v okolí obecního domu kde
bydlí ostatní nájemníci obtûÏovat
hlukem, zápachem, zv˘‰en˘m v˘skytem hmyzu a fekáliemi, nevzhledn˘mi stavbami chlévÛ, kurníkÛ, králíkáren apod.

Nepﬁípustné je ale také po‰kozování majetku obce, kterého se nejãastûji dopou‰tí ten, kter˘ bez souhlasu vlastníka provádí na ãerno stavební úpravy bytu.
Ve v‰ech tûchto pﬁípadech lze
ukonãit nájem jednostrannû s pﬁivolením soudu bez náhrady bytu
a soud obvykle vyhoví.
Chtûl bych ujistit veﬁejnost, Ïe drtivá vût‰ina nájemníkÛ uÏívá byt
v souladu s nájemní smlouvou a zmínûná problematika se jich net˘ká.
Jde pouze o ojedinûlé pﬁípady
a sami víte nejlépe, jak dokáÏí otravovat bydlení a ãasto konãí stíÏnostmi a vyhrocen˘mi sousedsk˘mi vztahy.
Závûrem bych chtûl ﬁíci, Ïe bydlení
je základní lidskou potﬁebou a mít byt
je prioritní pﬁed autem a jin˘mi v˘daji. Také zaloÏení nové rodiny pﬁedpokládá mít byt. Tuto bytovou potﬁebu
v‰ak nelze pﬁená‰et na jiné, to je pom˘len˘ a chybn˘ náhled na vûc, protoÏe pﬁedev‰ím je zcela na bedrech
toho, kdo byt potﬁebuje. On totiÏ nejlépe ví, jak˘ byt mu bude vyhovovat,
ale také - a to pﬁedev‰ím - jaké finanãní prostﬁedky mÛÏe na bydlení
vynakládat!
Bydlení v obytném domû má svá
specifika vycházející z práva v‰ech
uÏivatelÛ na neru‰ené bydlení a tato
práva nelze poru‰ovat.
Václav Burian
starosta obce Velké Bﬁezno

KÁCENÍ STROMÒ MÁ SVÁ PRAVIDLA
BlíÏí se období vegetaãního klidu
(1. 11. - 31. 3.) a zdej‰í Stavební
úﬁad pﬁedpokládá, Ïe jako v loÀském
období bude zavalen Ïádostmi o kácení, nebo proﬁez dﬁevin rostoucích
mimo les.
Proto pro informaci obãanÛ obcí
Velké Bﬁezno, Valtíﬁov a Vítov i pro
„zahrádkáﬁe“ Vitov I a Vitov II uvádíme: § 8 zákona 395/1992 Sb. - povolení ke kácení dﬁevin rostoucích
mimo les za pﬁedpokladu, Ïe tyto nejsou v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem
(§ 63 písmeno b) citovaného zákona) a jsou splnûny ostatní podmínky
stavebního zákona a jin˘mi právními
pﬁedpisy (Ïadatel je vlastníkem pozemku na kterém dﬁevina roste,
nebo doloÏí souhlas vlastníka pozemku k odstranûní dﬁeviny) se
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podle § 8 odst. 3 cit. zákona nevyÏaduje pro stromy o obvodu kmene do
80 cm mûﬁeného ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí, nebo souvisl˘ch keﬁov˘ch
porostÛ do celkové plochy 40 m2.
Dále pak upozorÀujeme, Ïe bﬁehové porosty vodních tokÛ lze odstraÀovat pouze se souhlasem správcÛ
vodního toku (Homolsk˘ potok, Lbe)
a Správy CHKO Litomûﬁice. Stromy
u silnic II. tﬁídy mimo obec pouze se
souhlasem Správy CHKO. Havarijní
stavy stromÛ ﬁe‰í stavební úﬁad
Velké Bﬁezno po telefonické dohodû
se správci tokÛ a Správy CHKO.
Povolení k odstranûní dﬁevin rostoucích mimo les je vydáváno stavebním úﬁadem Velké Bﬁezno rozhodnutím - správní poplatek ãiní 100 Kã.
Smutn˘ Jan, stavební úﬁad
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Zmûna zákona o zamûstnanosti
Chtûla bych Vás informovat o skuteãnosti, Ïe od 1.10.2004 je v platnosti novela zákona o zamûstnanosti, která umoÏÀuje obãanu,kter˘ je
veden v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání, aby souãasnû s evidencí
na Úﬁadu práce vykonával pracovní
ãinnost.MÛÏe tedy vykonávat zamûstnání nebo pracovní ãinnost následující:
a) v˘kon ãinnosti na základû pracovního nebo sluÏebního pomûru,
pokud je ãinnost vykonávána v rozsahu krat‰ím neÏ polovina stanovené t˘denní pracovní doby a mûsíãní v˘dûlek je niÏ‰í neÏ polovina minimální mzdy, nebo
b) v˘kon ãinnosti na základû
dohod o pracích konan˘ch mimo
pracovní pomûr, pokud za období,
na které byly sjednány, mûsíãní odmûna nebo prÛmûrná mûsíãní odmûna je niÏ‰í neÏ polovina minimální
mzdy.

Uchazeã o zamûstnání je povinen
úﬁadu práce v˘kon této ãinnosti, její
rozsah a v˘‰i odmûny ohlásit a doloÏit. V pﬁípadû v˘konu více ãinností se
pro úãely splnûní podmínky mûsíãního v˘dûlku mûsíãní v˘dûlky (odmûny) sãítají.
Pokud je v‰ak obãan veden v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání na
Úﬁadu práce a zároveÀ je mu vyplácena dávka sociální péãe, je povinen
nahlásit skuteãnost, Ïe vykonává v˘dûleãnou ãinnost na pﬁíslu‰n˘ správní orgán (v na‰em pﬁípadû na Obecní úﬁad Velké Bﬁezno, úsek sociálních vûcí) a zároveÀ doloÏit potvrzení o ãistém pﬁíjmu, kter˘ mu byl
v daném mûsíci vyplacen.
Pro úãely rozhodování o v˘‰i
dávky sociální péãe je skuteãnost
o pracovní ãinnosti obãana velmi
dÛleÏitá !
Pavlína Linková
Úsek sociálních vûcí

ZIMNÍ ÚDRÎBA
místních komunikací
Pﬁi‰la zima.
Nastává ãas
zimní údrÏby
komunikací
v obci Velké
Bﬁezno a Valtíﬁov.
Tuto údrÏbu,
jak jiÏ víte, zabezpeãujeme
externû
za
pouÏití pluhÛ a posypov˘ch vozÛ.
Rádi bychom Vás upozornili na
skuteãnost, Ïe dle zákona o pozemních komunikacích vlastník nemovitosti, která v zastavûném území
obce hraniãí se silnicí nebo s místní
komunikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla závada ve schÛdnosti na pﬁilehlém chodníku, kter˘ byl
zneãi‰tûn nebo zde bylo náledí ãi
sníh. A proto z tohoto titulu Vás Ïádáme, o dodrÏování této odpovûdnosti.
V‰ak obec Velké Bﬁezno kaÏdoroãnû vydává maximální úsilí na tuto

zimní údrÏbu, aby v‰echny obãany
uspokojila a kdyÏ jdete ráno do
práce, je-li to v lidsk˘ch silách, byl
sníh jiÏ odklizen.
Samozﬁejmû obec nemÛÏeme zaruãit 100% zimní údrÏbu a to v místech, kde na úzk˘ch místních komunikacích parkují motorová vozidla.
Tato velká technika, která provádí
zimní údrÏbu, zde zkrátka neprojede. Nikdy nevíme, kdy nastane pﬁíval snûhu. Proto apelujeme na ﬁidiãe, aby svá vozidla nenechávali
stát na tûchto místních komunikacích.
Pokud se rozhodnete solit u sv˘ch
pﬁíbytkÛ, vyvarujte se posypu betonu, neboÈ byste si pﬁidûlali do jarního
úklidu dal‰í práci. Jak jistû víte,
beton se zaãne drolit a mÛÏeme
zaãít nanovo.
Hezké zimní radovánky Vám v‰em
pﬁeje
Kateﬁina Jelínková
Doprava a silniãní hospodáﬁství
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Práci veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ
budeme vyuÏívat
i v pﬁí‰tím roce
Pro ﬁe‰ení problematiky nezamûstnanosti, obec dlouhodobû
zaji‰Èuje práci pro VPP. Tito pracovníci jsou pod pﬁím˘m ﬁízením
správy majetku a Îivotního prostﬁedí obce a v˘raznû pomahají
pﬁi úklidu obce a drobné údrÏbû
obecního majetku.
VPP realizují pﬁedev‰ím následující okruhy ãinností ve kter˘ch
budeme pokraãovat i v 2005:
■ v˘razná pomoc obci pﬁi údrÏbû
stávajících a sanaci nov˘ch vodních zdrojÛ, (prameni‰tû Vítov,
Valtíﬁov, vodojem nad Pumprov˘mi)
■ oplocení vodních zdrojÛ - zabezpeãení, nátûry, likvidace náletÛ, kultivace a úklid pozemkÛ.
■ drobné opravy, nátûry, v areálu M· V.Bﬁezno
■ opravy a údrÏba chodníkÛ V. Bﬁezno - Valtíﬁov - chodník
u DPS 2 a 3 - úprava plochy za
OÚ
dále:
Oprava vsupní terasy, kamenné podezdívky vãetnû plotu, Zdravotní stﬁedisko
Hlavním „zábûrem“ VPP bude
i nadále:
Úklid obce, údrÏba zelenû, nátûry - prostû ãistota a hezké Ïivotní prostﬁedí - pﬁedev‰ím nátûry sloupÛ veﬁejného osvûtlení,
údrÏba parkÛ, zelen˘ch ploch
u DPS, údrÏba veﬁejn˘ch prostranství, parky, hﬁbitov, dûtská
hﬁi‰tû, pomoc sportovcÛm apod.
Dále provádíme drobné stavební úpravy a nátûry spoleãn˘ch prostor v obecních bytech (chodby, sklepy, schodi‰tû, omítky, prádelny atd) v tom samozﬁejmû budeme pokraãovat
i v roce 2005
Z uvedeného vypl˘vá Ïe práce
VPP je obci pﬁínosem jak ve
vzhledu obce tak i nemalou ãástkou na úsporách v rámci rozpoãtu obce.
Milan Folk
ved. správy majetku a ÎP obce
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V˘stavba Valtíﬁov nad silnicí

Obytn˘ soubor Vítov
V˘stavba rodinn˘ch domÛ ve Vítovû pokraãuje rychl˘m tempem.
V‰ichni jste si urãitû v‰imli, Ïe v obytném souboru vyrostlo nûkolik desítek rozestavûn˘ch domÛ. Nûkteré
dokonce uÏ zahájili topnou sezónu a
kouﬁí se jim z komína. To proto, Ïe
noví majitelé chtûjí uÏ leto‰ní ·tûdr˘

veãer strávit v nov˘m domû. Pohled
na rozestavûn˘ soubor rodinn˘ch
domÛ jiÏ ukazuje, jak bude v budoucnu vypadat, jak budou uspoﬁádány domy, pﬁíjezdová komunikace
a ostatní okolí. V mûsíci listopadu leto‰ního roku úspû‰nû probûhla také
kolaudace vodohospodáﬁské ãásti.

V˘stavba rodinného domku u Lodûnice

V˘stavba RD souboru Vítov
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Dokonãen˘ domek Valtíﬁov

To znamená - de‰Èové kanalizace
(780m) spla‰ková (830m) a vodovodní ﬁád (890m).
Domnívám se, Ïe nemusíme mít
obavy z toho, na co v minulosti nûkteﬁí obãané poukazovali, Ïe takov˘to
soubor domÛ se do na‰í obce nehodí. Ba naopak! Urãitû do na‰í obce
patﬁí. Pﬁispívá tak i ke kladnému hodnocení obce ve v˘stavbû rodinn˘ch
domÛ a obecních bytÛ.
Jungbauer Karel
tajemník obecního úﬁadu

V˘stavba nad kolonii Valtíﬁov

V˘stavba RD souboru Vítov

Informace z vodního hospodáﬁství
V pﬁede‰l˘ch vydáních velkobﬁezenského zpravodaje byla popsána
koncepce obce ve vodním hospodáﬁství a to sanace a obnova vodních zdrojÛ. V nûkter˘ch bodech se
podaﬁilo tuto koncepci naplnit a na ty
bych chtûl poukázat.
1) Obec dokonãila sanaci vodního
zdroje ve Vítovû. V souãasné dobû
probíhá monitorovací provoz, kter˘
ukáÏe kter˘ systém nastavit.
2) Po zdlouhavém jednání s po-

zemkov˘m fondem âR obec zakoupila katastrální území Le‰tina. Na
tomto pozemku je rozsáhl˘ zdroj
pitné vody. Obec do budoucna uvaÏuje o napojení tohoto zdroje do vodovodního ﬁádu.Tak bude moci odstavit zdroje vody, které jsou v záplavovém území ﬁeky Labe.
3) Byla dokonãena projektová pﬁíprava na mísení vítovské vody s valtíﬁovskou. Po dokonãení v˘bûrového
ﬁízení bude zahájena realizace.

Dále upozorÀujeme v‰echny obãany, Ïe od 1. 5. 2005 si obec
Velké Bﬁezno bude provozovat vodovody a kanalizace sama, a to
prostﬁednictvím zamûstnance paní
Vûry Novákové. V prÛbûhu mûsíce
ledna budou v‰ichni odbûratelé vyzváni k podpisu nové smlouvy
o dodávce vody a odvádûní odpadních vod.
Jungbauer Karel
tajemník obecního úﬁadu

Informace k moÏnosti pﬁipojení vlastníkÛ nemovitostí na veﬁejn˘ vodovod a kanalizaci
MoÏnosti a podmínky pﬁipojení
vlastníkÛ nemovitostí na veﬁejn˘
vodovod a kanalizaci opravuje
zákon ã.274/2001 Sb.veznûní
k 1.1.2003 a vyhlá‰ka ã.428/2001
Sb.
Nûkteré z dÛleÏit˘ch bodÛ tohoto
zákona pro realizaci pﬁípojek zde
uvádíme:
1. Vodovodní i kanalizaãní pﬁípojka
je samostatnou stavbou, ale není
vodním dílem, proto povolení k realizaci lze získat na Obecním úﬁadû
Velké Bﬁezno
2. Vodovodní i kanalizaãní pﬁípojku
zﬁizuje na své náklady odbûratel,
tedy vlastník nemovitosti, nikoliv
provozovatel, nebo majitel vodovodu a kanalizace. Osoba, která na
své náklady pﬁípojku poﬁídila je jejím

vlastníkem. Pﬁipojení na kanalizaci
a vodovod pﬁi prodeji zhodnocuje
nemovitost.
3. Zﬁízení odboãení na vodovodu
vãetnû uzávûru pro realizaci vodovodní pﬁípojky hradí vlastník vodovodu. Vlastní pﬁípojka vãetnû v˘kopu,
umoÏÀující zﬁízení odboãení s uzávûrem na vodovodním potrubí je
stavbou vodovodní pﬁípojky a povoluje ji pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad. Odboãka s uzávûrem zÛstává souãástí
vodovodu.
4. Obec mÛÏe v pﬁenesené pÛsobnosti rozhodnutím uloÏit vlastníkÛm
stavebního pozemku nebo staveb,
na kter˘ch vznikají, nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost pﬁipojit se na kanalizaci v pﬁípadech,
kdy je to moÏné.

Separace odpadÛ - ANKETA

5. Odpadní vody, vypou‰tûné do
veﬁejné kanalizace musí splÀovat limity zneãi‰tûní, stanovené v kanalizaãním ﬁádu. U obytn˘ch domÛ nevzniká Ïádn˘ problém, jedná se
o vody spla‰kové. U provozoven,
kde vznikají odpadní vody jiného
druhu je jiÏ situace jiná.
6. S vlastníkem vodovodní a kanalizaãní pﬁípojky bude uzavﬁena
smlouva o dodávce vody a likvidaci
odpadních vod.
7. BliÏ‰í informace o pﬁipojení na
veﬁejn˘ vodovod a kanalizaci získáte
od 1.1.2005 na
Obecním úﬁadû Velké Bﬁezno
u paní Vûry Novákové, vedoucí vodárenského a kanalizaãního provozu.
Vûra Nováková

Jak jiÏ v‰ichni víme, separace odpadÛ nám umoÏÀuje
nejen chránit Ïivotní prostﬁení, ale i pﬁiná‰í zisk (díky
smlouvû s fa EKO-KOM) pro na‰i obec.
Vzhledem k v˘‰e uvedené skuteãnosti, bychom chtûli
více roz‰íﬁit odpadové nádoby na separovan˘ odpad o
dal‰í sbûrná místa.
Rádi bychom proto dali pﬁíleÏitost a moÏnost i Vám, obãanÛm obce ke spolupráci pﬁi urãování tûchto míst a otevíráme tímto anketu s názvem „ Nová místa pro separaãní
nádoby“.
Své podnûty mÛÏete pﬁinést do podatelny Obecního
úﬁadu Velké Bﬁezno nebo je vhodit do obecní schránky,
která je na vchodov˘ch dveﬁí Obecního úﬁadu Velké Bﬁezno a to do konce leto‰ního roku 2004. Poté podnûty prostuduje Poﬁádková a zvelebovací komise a pak moÏná
zrovna Va‰e místo nechá zrealizovat.
Pﬁí této pﬁíleÏitosti bych ráda ukázala co v‰echno obãaLibu‰e Pokorná
né separují (viz obrázek).
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Hasiãi hlásí a informují
Ve IV. ãtvrtletí leto‰ního roku
uskuteãnila JSDHO Velké Bﬁezno
5 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 12
hod. aktivního nasazení jednotky
pﬁi prÛmûrné úãasti 4,8 hasiãe na
zásah.
Ve 4 pﬁípadech ‰lo o poÏáry (hoﬁící strom - Bynov, hoﬁící nouzov˘ pﬁíbytek pod skalním pﬁevisem - Církvice, poÏár pÛdního bytu - V. Bﬁezno,
Litomûﬁická, poÏár buÀky u lyÏaﬁského vleku - Maleãov - Ta‰ov, 1x byla
provádûna po dopravní nehodû Maleãov.
Ha‰ení hoﬁícího stromu (zﬁejmû po
zasaÏení bleskem?) v Bynovû bylo
provádûno v nároãném svahovitém
terénu. Del‰í dobu doutnající strom
musel b˘t k zamezení hoﬁení poraÏen za velkého úsilí. RovnûÏ ha‰ení
„srubu“ v Církvicích pod skalním pﬁevisem bylo spojeno s velkou nároãností. PoÏáﬁi‰tû se nacházelo asi
600 m od místa dojezdu techniky
taktéÏ ve svahovitém terénu. Voda
k ha‰ení byla donesena ruãnû.
Jednotka se své zásahové ãinnosti zhostila dobﬁe. V‰em zasahujícím
hasiãÛm je nutné touto cestou podûkovat za jejich vyvinuté úsilí. V údrÏbû techniky byla provádûna oprava
v˘jezdového vozidla LIAZ (spojka)
v rozsahu 7 hod. za úãasti 4 hasiãÛ
(vyklízení vozidla, pﬁíprava na opravu, zpûtné vybavení po opravû).
V pomocné ãinnosti provádûli ãlenové jednotky likvidaci poÏární vûÏe
ve Vítovû (rozﬁezání autogenem na
poÏádání likvidací objemného domovního bojleru v‰e v rozsahu 15
hod. za úãasti 10-ti hasiãÛ ( ve ãtyﬁech dnech 3, 1, 4, 2). Hodnota Ïelezného ‰rotu bude pﬁevedena na
vnitﬁní fond jednotky. Dále bylo provádûno mytí vozovky (Lodûnice Valtíﬁov) v rozsahu 2 hod. za úãasti 3
hasiãÛ, dále mytí v prostoru parkovi‰tû u restaurace „TIVOLI“ (4 hod.,
3 hasiãi) a v Malém Bﬁeznû (3 hod.,
4 hasiãi).
Z vnitﬁního Ïivota jednotky je nutné
uvést, Ïe jednotka provádí do sv˘ch
ﬁad nábor nov˘ch ãlenÛ a tímto se
obrací na zájemce, muÏe star‰í 18-ti
let odhodlané plnit nároãné úkoly integrovaného záchranného systému
6 / 2004
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v rozsahu charakteru a pÛsobnosti
jednotky (JPO II). Zájemci k seznámení s propozicemi se mohou hlásit
a velitele jednotky Václava Bastla
nebo zástupce Jaroslava Panochy
i na Obecním úﬁadû ve Velkém Bﬁeznû.
Dále sdûlujeme, Ïe jednotku nav‰tívil senátor Jaroslav Doubrava,
kter˘ jednotce pﬁedal funkãní poãítaã
jako sponzorsk˘ dar, kter˘ pﬁislíbil pﬁi

pﬁedchozí náv‰tûvû. Poãítaã bude
vyuÏíván k operativnosti v˘jezdÛ pﬁi
napojení na HZS Ústí n. L. Jednotka
vyslovuje za tento poãin senátorovi
podûkování.

Ve zdokonalovací ãinnosti se
uskuteãnilo povinné ‰kolení ﬁidiãÛ
v rozsahu 16 hod. za úãasti 3 hasiãÛ, kteﬁí vlastní oprávnûní k ﬁízení v˘jezdového vozidla, dále ‰kolení strojníkÛ (strojník obsluhuje mechanismus zásahového vozidla) v rozsahu
24 hod., kterého se zúãastnil velitel
a jeho zástupce. Dále probûhl v˘cvik
k pouÏití d˘chacích pﬁístrojÛ v rozsahu 16 hod. za úãasti 7 hasiãÛ.
V preventivní ãinnosti ãlenové jednotky opakovanû upozorÀují na dodrÏování káznû ﬁidiãÛ pﬁi parkování
pﬁed domy a objekty v ulicích s dÛrazem na ustanovené vyhlá‰ky o parkování zejména na dodrÏování prÛjezdnosti vozovek (ulic) pro vozidla
a techniku záchranného systému.
Zatarasení pﬁíjezdov˘ch komunikací
k místu události mÛÏe mít váÏné následky pﬁi operativnosti samotného
zásahu (ãasové zdrÏení). Dále ãlenové jednotky jako kaÏd˘ rok upozorÀují na zv˘‰enou ostraÏitost pﬁi
pouÏívání spotﬁební pyrotechniky zejména v prÛbûhu oslav Silvestra.
âlenové vûﬁí, Ïe tomu bude jako
v pﬁedchozích letech, kdy nedo‰lo
k Ïádné mimoﬁádné události.
V závûru na‰eho pravidelného
pﬁíspûvku ãlenové jednotky SDHO
Velké Bﬁezno pﬁejí v‰em obãanÛm
klidn˘ a spokojen˘ prÛbûh vánoãních
svátkÛ a oslav Silvestra 2004, pﬁejí
mnoho zdraví, ‰tûstí a osobních úspûchÛ v novém roce 2005 bez mimoﬁádn˘ch událostí, které by mohly
tento klid naru‰it.
Za JSDHO V. Bﬁezno
Václav Bastl - velitel
Jaroslav Panocha - zástupce

POZVÁNÍ DO GALERIE
V rodinném domû ve Valtíﬁovû ã. 134 Ïije a pracuje aktivní v˘tvarnice
a módní návrháﬁka
Eva Vágnerová. Od poãátku 90. let se vûnuje volné tvorbû obrazÛ,
drobn˘ch plastik, navrhuje a ‰ije odûvy a vytváﬁí módní doplÀky. V domû
provozuje soukromou galerii, kde je moÏné si její práce prohlédnout. Nûkteﬁí si moÏná je‰tû také pamatují na její v˘stavu hadrov˘ch panenek ve
velkobﬁezenském zámku. Autorka srdeãnû zve v‰echny zájemce o v˘tvarné umûní a v‰echny Ïeny a dívky k prohlídce odûvních modelÛ, které
by mohly obohatit jejich ‰atník. Galerie je otevﬁena prakticky stále, nejlépe v‰ak dohodnete-li si náv‰tûvu na tel.ã. 475 228 033.
-vv-

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Ze Ïivota Zv· Velké Bﬁezno
V listopadu Ïáci 8. a 9. roãníku
nav‰tívili v rámci pﬁípravy na volbu
povoláni Informaãní stﬁedisko Úﬁadu
práce a Veletrh vzdûláváni. Z kulturních akcí bychom se chtûli zmínit
o vystoupeni dívek s pásmem lidov˘ch písniãek v Domovû dÛchodcÛ
ve Velkém Bﬁeznû a o pﬁípravû na
Mikulá‰skou besídku ve ‰kole a také
i v DD.
V souãasné dobû se také pﬁipravujeme na Vánoãní zpíváni v kostele
sv. Václava ve Valtíﬁovû. které se
koná 20.12. od 16,00 a na které bychom chtûli pozvat v‰echny obãany
Velkého Bﬁezna okolí.

Na podzim se Ïáci na‰í ‰koly zúãastnili kromû jiÏ v minulém vydání Zpravodaje zmínûného Branného závodu „O pohár mûstské policie“ také okresního pﬁeboru
zvl.‰kol
ve stolním tenise. V silné konkurenci ÏákÛ ústeck˘ch ‰kol se prosadil M.MuÏík kter˘ získal 2. místo v kategorii jednotlivcÛ a mezi dívkami se
umístila na l. místû L.Zárubová.
V dal‰í sportovní soutûÏi -okresním
kole ve ‰plhu jsme na v˘kony ÏákÛ
ostatních ‰kol, kteﬁí se mohli dlouhodobû pﬁipravovat ve vlastních tûlocviãnách. jiÏ nestaãili.

Hezkého poãasí konce ﬁíjna jsme
vyuÏili k náv‰tûvû Muzea lidové architektury
v Zubrnicích. protoÏe máme mezi
sebou od nového ‰ko1niho roku
ﬁadu nov˘ch dûtí, které skanzen
je‰tû nenav‰tívily.Nejvíce záÏitkÛ si
dûti odnesly z nauãné stezky, kde se
seznámily se zdej‰í flórou a faunou
nejen na tabulích. ale i ve skuteãnosti -“ulovily“ zajímavé fotografie
nûkter˘ch ÏivoãichÛ i hodnû pozdních druhÛ hub.Nav‰tívily také
‰kolu,nádraÏí
a na závûr v˘letu si na místní návsi
udûlaly hodinu v˘tvarné v˘chovy.

·Èastné vánoce
a v‰e dobré v novém roce
pﬁejí Ïáci a pracovníci Zv·
Velké Bﬁezno
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Pﬁedvánoãní zamy‰lení
Zase po roce jsou tu chvíle, kdy
v‰ude kolem nás vládne pﬁedvánoãní ruCh. uklízí se, vaﬁí,peãe, vzduch
voní vanilkou, purpurou a jehliãím.

Vym˘‰líme pﬁání na pohlednice, ãi
spí‰e SMS, lámeme si hlavu nad tím,
co koupit, jak˘m dárkem své nejbliÏ‰í, pﬁátele a kamarády potû‰it, jak ho

co nejoriginálnûji zabalit. Vánoce
jsou opﬁedeny zvlá‰tním kouzlem.
To kouzlo v‰ak nespoãívá pouze
v krásnû nazdobeném stromeãku,
dárcích. Je to ãas, kdy míváme
k sobû mnohem blíÏ, máme více
ãasu pro své blízké a pﬁátele. Své
kouzlo si Vánoce uchovaly i v pﬁedstavách a vzpomínkách nás, dospûl˘ch. Vracíme se ve vzpomínkách do
míst na‰eho dûtství, tû‰íme se
i v dne‰ní uspûchané dobû snad
stejnû jako na‰e dûti, i kdyÏ na‰e radost není tak spontánní jako jejich.
Nechme se dûtmi ovlivnit, strhnout
a proÏívejme radost s nimi. Pﬁi vánoãních pﬁípravách. peãeni, v˘robû
ozdob a dárkÛ, pﬁi „ãerné hodince“
se dá krásnû povídat, vyprávût
a vzpomínat na záÏitky z na‰eho
dûtství nebo nav‰tívit s dûtmi nûkterou z pestré nabídky pﬁedvánoãních
a vánoãních akcí.
Îáci a pracovníci Zv·
Velké Bﬁezno

P¤EMNOÎENÍ âERNÉ ZVù¤E
JiÏ více neÏ 10 let pﬁetrvává
v obcích Velkobﬁezenského mikroregionu pﬁemnoÏení stavÛ ãerné
zvûﬁe.
Stále ãastûji se na nás obracejí obãané a zemûdûlci, jejichÏ pozemky
jsou soustavnû devastovány, a to
zpÛsobem znemoÏÀujícím jejich obhospodaﬁování, s Ïádostí o pomoc.
A tak jsme postupnû jednali s mysliveck˘m sdruÏením, s orgány státní
správy na úrovni okresu, posléze
i kraje, ale bez valného v˘sledku
s odkazem na chybûjící legislativu.
Proto jsme se letos obrátili na
ústﬁední orgán státní správy, kter˘m
je MZe âR Praha.
Ten v odpovûdi upozornil na moÏnosti pﬁijetí i mimoﬁádn˘ch opatﬁení
ke sníÏení stavu zvûﬁe, dokonce
i zru‰ení chovu této zvûﬁe a odkázal
nás zpût na odpovûdné orgány státní
správy (nyní jsou jimi povûﬁen˘ úﬁad
Magistrát mûsta Ústí n. L., odbor Îivotního prostﬁedí a správce státních
lesÛ, kter˘m jsou Lesy âeské repub-
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liky, st. Podnik Velemín) s Ïádostí o pﬁijetí shora uveden˘ch opatﬁení a nápravy vãetnû stanovení podmínek v tomto
duchu mysliveck˘m sdruÏením, které
mají tyto lesy - honitby pronajaty.
Letos, kdy není úroda lesních plodÛ,
se v‰eobecnû oãekává kalamitní situace, protoÏe v lednu - bﬁeznu 2005 se
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oãekávají dal‰í pﬁírÛstky o narozená
selata a problémy se mohou znásobit. Od státních orgánÛ se oãekává
uloÏení opatﬁení, koordinace a kontrola. Problémy je tﬁeba ﬁe‰it a ne
okolo nich chodit.
Václav Burian
Starosta obce Velké Bﬁezno

Mateﬁská ‰kola a soutûÏ „Zelená ‰kola“
Jako kaÏd˘ rok i v tomto roce se
na‰e M· zúãastnila soutûÏe „Zelená
‰kola“ vyhlá‰ené Domem dûtí a mládeÏe, SdruÏením dûtí a mládeÏe
a Centrem ochráncÛ pﬁírody TILIA.
Cel˘ rok pracujeme s pﬁírodním
materiálem, ale podzim sk˘tá nepﬁeberné moÏnosti pro
v˘robu a v˘zdobu z ka‰tanÛ, ÏaludÛ,jeﬁabin, d˘ni, ‰ípkÛ apod.
Uãíme dûti tﬁídit odpad tím, Ïe ho
dávají do vyroben˘ch Ïlut˘ch, modr˘ch a zelen˘ch krabic nazvan˘ch
PLASTOÎROUT, PAPIROÎROUT
a SKLOÎROUT. Dále dûti s vydatnou pomocí rodiãÛ sbírají papír, kter˘
odevzdáváme do sbûru a letos se ho
nastﬁádalo 4 330 kg.
Na na‰í M· máme vyhlá‰en ekologick˘ program nazvan˘ „Máme rádi
pﬁírodu“, kde jsou rozpracovány jednotlivé úkoly, které s dûtmi plníme
bûhem dne. V rámci EV se úãastníme i akcí, které vyhla‰uje Ekologické
sdruÏení jako napﬁ. Den zemû, Den
pro mou maminku a projekt „Mateﬁidou‰ka“.Spolupracujeme s místním
Mysliveck˘m sdruÏením -sbíráme
pro lesní zvíﬁátka ka‰tany a Ïaludy.
Pro zlep‰ení prostﬁedí v okolí M·
jsme s dûtmi vysázely 18 nov˘ch

Tohoto krásného kapra nakreslila Terezka Jungbauerová.

Mikulá‰ská nadílka - nakreslila Eli‰ka Plutová
okrasn˘ch stromkÛ o které v‰ichni
peãujeme. Dále jsme zrekonstruovali pískovi‰tû vãetnû nového krytu, natﬁeli zahradní domky a houpaãky
a doplnili zahradu nov˘mi.
V souãasné dobû zlep‰ujeme
i prostﬁedí v budovû a to vybavením

Zimní období - takto si jej pﬁedstavují dûti na‰í M·.

tﬁíd nov˘mi stolky a Ïidliãkami, v˘mûnou lina a do kuchynû byl zakoupen nov˘ odsavaã par, v‰echna
okna vybavena nov˘mi Ïaluziemi.
I pﬁes tyto aktivity jsme opût obsadili jen ãestné páté místo.
Králíková Vondráãková

Radostné Vánoce a ‰Èástn˘ nov˘
rok pﬁejí dûti a pracovnice
Mateﬁské ‰koly ve Velkém Bﬁeznû
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Co nového v základní ‰kole
Pohled do
vyuãování
i mimo nû
Obrázek ã. 1 – V krouÏku paliãkování pracuje letos velk˘ poãet dívek.
Toto umûní vyÏaduje notnou dávku
trpûlivosti.
Obrázek ã. 2 – V deváté tﬁídû je
moÏné si zvolit povinnû voliteln˘
pﬁedmût Základy administrativy.
Dûvãata kromû jiného budou umût
psát sviÏnû „v‰emi deseti“.

1

Obrázek ã. 3 – Angliãtina v páté
tﬁídû. Hrou si dûvãata ovûﬁují, co se
nauãila.

2

V dobû uzávûrky ãasopisu vrcholí
pﬁípravy na ‰kolní akademii (8. 12.
2004).
Na snímku Míla PodrouÏek z 8. tﬁ.
pﬁedvádí, co umí s diabolem.

3
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Máme nové
pedagogy

Eva Ka‰íková (26 let)
aprobace pﬁírodopis,
chemie

Nejen Ïáci se uãí .... Uãitelé absolvovali na podzim nûkolikat˘denní ‰kolení v rámci
Státní informaãní politiky ve vzdûlávání na Obchodní akademii v Ústí nad Labem. Na
závûr pﬁevzali certifikát.

Karel Nepra‰ (24 let)
aprobace matematika,
zemûpis

Hosté na ‰kole. – 5. listopadu dûti 1. stupnû a mateﬁsk˘ch ‰kolek shlédly hudebnû vzdûlávací vystoupení Jak jsme pﬁi‰li na svût a potom star‰í Ïáci program Hudební abeceda. Obojí v podání skupiny zpûváka Pavla Nováka. Na snímku zpûvák
„ v obleÏení“ dûtí na ‰kolní chodbû.

Pﬁíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ a po cel˘ rok 2005
hodnû zdraví a spokojenosti
pﬁejí v‰em obãanÛm
Jana Eislerová (25 let)
aprobace anglick˘ jazyk,
dûjepis

Ïáci a pracovníci
Z· Velké Bﬁezno.
FOTO A TEXTY MGR. IVANKA NOVÁKOVÁ
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Pro zasmání...

■ Mistr jede s uãnûm ve fekálním
voze vytahovat Ïumpu. Pﬁijedou na
místo, mistr obhlédne místo a otevﬁe poklop. Náhle skoãí do plné
Ïumpy, která mu je po prsa a poÏádá uãedníka o podání klíãe 14/17,
nadechne se a zcela se ponoﬁí.
Po vynoﬁení zakleje, jak˘ je to zápach a kﬁikne na uãedníka, aby mu
podal kombinaãky a drát. KdyÏ mu
je podal a neÏ se opût ponoﬁil, vyzval mistr uãedníka: „Dívej se a uã
se, jak to dûlám, nebo zÛstane‰
cel˘ Ïivot jenom za volantem!“
■ Visí tﬁi netop˘ﬁi na stromû.
Jeden odletí, po chvíli pﬁiletí a
utﬁe si tlamu od krve. Ti dva se ho
ptají: „Co si dûlal?“ on odpoví: „Vidíte támhletu Ïenskou za tim
oknem?“ „No, vidíme!“ „Tak tu
jsem pﬁed chvilkou vysál!“ Po
chvíli odletí druh˘, vrátí se, a otﬁe
si vût‰í ãást tlamy od krve. Vypráví: „ Vidíte támhletu krávu?“ „No,
vidíme“ „Tak tu jsem pﬁed chvílí
vysál!“ Po chvilce odletí ten tﬁetí,
vrátí se a má celou hlavu od krve.
Ptají se ho, co se stalo!? A on:
„Vidíte támhleten betonovej
sloup?“ „ No, vidíme“ „No, tak ten
jsem nevidûl!“ :)

Tati, co ten pán udûlal pro obec,
Ïe mu v‰ude staví pomník?!

JeÏi‰ Maru‰,
co já to vlastnû
chtûla?
No asi nakoupit
Pepovi pivo....!!!!!

Sousedovi
králící skﬁípou zubama tak, Ïe já ani mÛj
staréj nemÛÏeme
spát,
to si nenecháme
líbit !!!
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