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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Slovo starosty obce
Zaãalo léto, ãas dovolen˘ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání a roz‰iﬁování nepodloÏen˘ch fám. Roz‰íﬁily se
fámy o tom, Ïe ti kdo chtûjí nûco dûlat nejen pro sebe, ale i pro ostatní, kdo
poﬁádají akce pro dûti, zaji‰Èují obecnû prospû‰né projekty jako tﬁeba sportovnû rekreaãního areálu, starého zámku, dûtsk˘ch hﬁi‰È, parkovi‰È a dal‰ích aktivit pro rozvoj celé obce, jsou podezﬁelí. Podsouvají se jim nekalé
úmysly a praktiky. A mnozí tomu vûﬁí. VÏdyÈ to nûkde od nûkoho sly‰eli.
A proã se namáhat si pravdivost pomluvy ovûﬁit.
Nejsem zku‰en˘ politik, kter˘ se umí
a musí smíﬁit s bulvárem. Jsem dost
star˘ na to, abych to musel dûlat. Já
i mí kolegové ve vedení obce jsme pﬁesvûdãeni, Ïe jste nás zvolili proto, Ïe
chceme pro ná‰ spoleãn˘ domov, pro
na‰i obec, pro v‰echny obãany v ní
nûco dobrého udûlat. Îádn˘ z nás
v Ïádném pﬁípadû nechce a nemá zapotﬁebí tunelovat obecní majetek, „hrabat pod sebe“. Je vûcí na‰eho pﬁesvûdãení a na‰í osobní cti, Ïe po skonãení
na‰eho funkãního období pﬁedáme
na‰im nástupcÛm obec o skok lep‰í.
Tak, aby i oni ji mohli dále úspû‰nû rozvíjet. V‰e co dûláme a hodláme dûlat, je
motivováno jedinou snahou o rozvoj
obce a o lep‰í Ïivot vás, jejích obãanÛ.
Nikdo z nás nikdy ani nepomyslel, Ïe
by v souvislosti se svûﬁenou funkcí ve
vedení obce se chtûl nûjak obohatit,
zneuÏít informace pro svÛj prospûch,
nebo jinak obec vyuÏít. Bylo by i proti
na‰im morálním zásadám, koupit jak˘koliv obecní majetek v dobû, kdy o tom
spolurozhodujeme. Kdo nás zná, tak
ví Ïe to tak je. Kdo nás nezná, vûﬁím
Ïe se sám pﬁesvûdãí. Je mi velice líto,
Ïe v na‰í malé obci, kde si v‰ichni vidí
do kuchynû, takové pomluvy a fámy
vznikají. Je mi líto, Ïe tento ãlánek
musím psát. Je mi líto, Ïe musím hájit
svou ãest a ãest sv˘ch kolegÛ.
A vûﬁte, Ïe na své cti si velmi zakládáme.
Jsem technik, kter˘ cel˘ Ïivot pracoval s lidmi a pro lidi. Pragmatik, pﬁe-

svûdãen˘ Ïe Ïivot, svût, technika, i lidé
se neustále rozvíjí. V˘voj Ïe je pﬁírodní
zákon. Rozvíjet se tedy musí i obec.
Tento názor sdílí i ostatní kolegové ve
vedení obce.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe budoucnost
na‰í obce a zlep‰ení zamûstnanosti
obyvatel není v prÛmyslu nebo zemûdûlství, ale v bydlení, sluÏbách, rekreaci a turistice. V citlivém územním ﬁe‰e-

ní zástavby a infrastruktury. Ve vyuÏití
pﬁíleÏitostí, které nám dává krásné pﬁírodní prostﬁedí, pﬁíliv turistÛ i po cyklostezce, Labe a podobnû.
Îivot na vesnici se mûní tak, jak se
mûní svût kolem nás. Nestaãí se smíﬁit
s tezí „ co staãilo dosud, staãí i nadále“.
Rostou i nároky lidí na prostﬁedí ve kterém Ïijí. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe zdej‰í
lidé nechtûjí, aby pracovali a Ïili v Ústí
a zde pouze bydleli. Jistû zde chtûjí Ïít
pln˘m Ïivotem. Dûti, dospûlí i senioﬁi.
Jistû zde chtûjí nejenom dobré bydlení,
ale i dobré sluÏby na úrovni, dobré spoleãenské vyÏití, zábavu i Ïivobytí.
A to je to o co usilujeme, k ãemu
smûﬁují v‰echny rozvojové plány které
pﬁedkládáme.
(Pokraãování na str. 2)

Dobrovolní hasiãi z Velkého Bﬁezna v akci. âtûte uvnitﬁ zpravodaje.

Slovo
PROHLÁ·ENÍ
starosty obce
k obãanÛm obce
(Dokonãení ze str. 1)
Normou na‰í práce je otevﬁenû
o v‰em diskutovat v zastupitelstvu i s obãany a hledat optimální
ﬁe‰ení v souladu s vÛlí naprosté
vût‰iny v‰ech zastupitelÛ i vás.
O tom svûdãí, Ïe v‰echna dosavadní usnesení z jednání zastupitelstva byla pﬁijata v‰emi, nebo
takﬁka v‰emi hlasy.
Pﬁipravované akce jsme s vámi
diskutovali na besedách v Tivoli
i v lodûnici. Velmi vítáme va‰e názory, nápady i v˘tky. Jsou inspirací pro na‰i dal‰í práci. Pﬁipravujeme dal‰í projekty, které s vámi
chceme projednat na dal‰ích podobn˘ch besedách v tvÛrãí atmosféﬁe.
Závûrem si vám dovoluji popﬁát
krásné léto, hezkou dovolenou
a dobrou náladu.
Ing. Miroslav Moucha

Rada obce prohla‰uje, Ïe podporuje zdravotní stﬁedisko v obci a nehodlá v
Ïádném pﬁípadû dopustit jeho zru‰ení. Pﬁiznává zámûr jeho pﬁestûhování, ale
jedinû do prokazatelnû vhodnûj‰ích prostor pro pacienty i lékaﬁe a jedinû v dohodû s lékaﬁi a se souhlasem ‰iroké veﬁejnosti.
Rada obce prohla‰uje, Ïe neorganizuje ze své vÛle a za zády zastupitelstva
prodej jakéhokoliv majetku obce, natoÏ budovy obecního úﬁadu, zdravotního
stﬁediska, lékárny nebo Tivoli.
Na návrh Rady ustavilo zastupitelstvo v‰emi hlasy pracovní t˘m, kter˘ má
posoudit budoucí náplÀ koupené budovy starého zámku v Klá‰terní ulici ã.p.1.
Dosavadní návrhy na umístûní do zámku jsou - obecní úﬁad, zdravotní stﬁedisko, lékárna, hotel, luxusní byty, byty peãovatelské sluÏby, mateﬁská ‰kolka,
stacionáﬁ pro seniory. Îádáme obãany, aby své dal‰í námûty na vyuÏití zámku
pﬁedloÏili této komisi prostﬁednictvím tajemníka OU do konce ãervence. Pracovní t˘m sloÏen˘ ze zastupitelÛ a navrhovatelÛ ovûﬁí realizovatelnost pﬁedloÏen˘ch návrhÛ a na svém závûreãném veﬁejném zasedání koncem srpna doporuãí své závûry zastupitelstvu ke schválení. Pokud by byl v této souvislosti
uvolnûn nûkter˘ obecní dÛm a rozhodnuto o jeho prodeji, bude prodej dle
schválen˘ch pravidel pﬁednostnû dosavadním nájemníkÛm, voln˘ dÛm ve veﬁejné draÏbû.

Zpráva o plnûní programÛ samosprávy
Jsme upﬁímnû rádi, Ïe v‰ichni zastupitelé zvolení do samosprávy za rÛzné
volební strany se shodují na vût‰inû
cílÛ Ïivota a rozvoje obce. Ostatnû
v malé obci, jako je na‰e, ani zásadní
a protichÛdné cíle nemohou b˘t.
BYDLENÍ
■rv souladu s územním plánem pokraãuje v˘stavba rodinn˘ch domÛ na
území obce
■rrealizuje se v˘stavba 2 obytn˘ch
domÛ s 12ti nájemn˘mi byty v obytném
souboru Vítov
■rpﬁipravuje se zámûr bytové v˘stavby
v prostoru pod nádraÏím a v prostoru
pod Hájeãkem.
■robec dle finanãních moÏností spravuje znaãnû rozsáhl˘ bytov˘ fond. âást
bytÛ odprodá nájemníkÛm. Nejde sice
o nejv˘hodnûj‰í a nejv˘nosnûj‰í krok,
ale o krok spravedliv˘ a citliv˘ k na‰im
obãanÛm.
VODNÍ HOSPODÁ¤STVÍ
■rdlouhé sucho zpÛsobuje nedostatek
kvalitní pitné vody. Dokonãuje se zprovoznûní nového zdroje pitné vody U drtiãe.
■rv rámci provozních opatﬁení je míchána voda nakupovaná od SâVaK,
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s cílem zlep‰ení kvality pitné vody ve
Valtíﬁovû.
■rdokonãuje se pﬁíprava pﬁivadûãe
pitné vody z Le‰tiny pro realizaci v pﬁí‰tím roce
■rv‰ichni zastupitelé se shodli na pokraãování jednání o odstranûní sporÛ
se SdruÏením provozovatelÛ âOV.
Cílem je zefektivnûní nákladÛ na ãi‰tûní odpadních vod. Posuzována je i varianta v˘stavby vlastní komunální âOV
u Kasavie.
■rpodnik Lesy âR oznámil, Ïe zaãne
obnova retenãní pﬁehrady na Homolském potoce.
DOPRAVA
■rbyly provedeny opravy komunikací
v ulici Zadní, ve Valtíﬁovû od krámu,
u Tivoli, a dal‰í.
■rbude dokonãena rekonstrukce silnice Ústí-Dûãín v úseku na‰í obce s dohodnut˘mi úpravami u Ïelezniãního
pﬁejezdu ve Valtíﬁovû, autobusov˘ch
zastávek a pﬁechodÛ pro chodce
■rze zbrou‰eného recyklátu z této
akce se provádí opravy dal‰ích místních komunikací.
■rpﬁipravuje se v˘stavba parkovi‰tû
u Adonisu za spoluúãasti p. Pavle.
■rje projekt roz‰íﬁení ulice od lodûnice
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k Mirelu. Probíhá jednání o v˘kupu pozemkÛ
■r je investiãnû pﬁipraveno prodlouÏení
cyklostezky k Tivoli. Na‰e lednová Ïádost o dotaci nepro‰la, bude poÏádáno
opût, jakmile bude vypsán jin˘ dotaãní
titul.
■rpro v˘razn˘ odpor obãanÛ byl ukonãen zámûr posunutí autobusové zastávky k parãíku u kostelíku.
■rzaãaly práce na rekonstrukci Ïelezniãního mostu pﬁes Homolsk˘ potok
a Ïelezniãního pﬁejezdu u zámku.
·KOLSTVÍ
■rbyla zahájena rekonstrukce vytápûní
ve spodní budovû základní ‰koly.
■rje zpracován projekt ‰kolního hﬁi‰tû
s umûl˘m povrchem. Îádosti o investiãní dotaci Nadace âEZ nebylo vyhovûno, bude poÏádáno znovu.
■rpﬁipravuje se studie roz‰íﬁení kapacity základní ‰koly, regulace vytápûní na
horní budovû ‰koly vãetnû opravy ‰kolní kuchynû.
■rje vypsáno v˘bûrové ﬁízení na dodavatele v˘mûny oken za plastová v mateﬁské ‰kole, pﬁipravuje se zmûna vytápûní a projekt na roz‰íﬁení kapacity
‰kolky o jednu tﬁídu.
(Pokraãování na str. 3)

(Dokonãení ze str. 2)
■rje pﬁipravena rekonstrukce sociálních zaﬁízení a odstranûní vlhkosti na
budovû Praktické ‰koly v pﬁí‰tím roce.
ZDRAVOTNICTVÍ
Prioritou je podpora zdravotnictví.
Zaãíná probíhat diskuze o moÏnostech
zlep‰ení podmínek pro ãinnost lékaﬁÛ
i lékárny, dostupnosti pro pacienty,
nebo zachování souãasného stavu.
KULTURNÍ A SPOLEâENSK¯
ÎIVOT
Podporujeme ãinnost sportovních
klubÛ. Jsme vdûãni za kulturní aktivity
poﬁádané kastelánem zámku i popularitu zámku jako svatebního místa. Pracovnice OU a zastupitelé budou
v tomto roce oddávat více jak 100 manÏelsk˘ch párÛ. Dík patﬁí obûtavé a nezi‰tné práci Obãanského sdruÏení Ïen
za ﬁadu krásn˘ch akcí pro dûti. V tûchto dnech se rozhoduje o osudu jimi vypracované Ïádosti o dotaci na nové
dûtské hﬁi‰tû u horní budovy základní
‰koly.
Zaãíná oprava a doplnûní na v‰ech

dûtsk˘ch hﬁi‰tích v obci. Pﬁíslib na doplnûní prolézaãek a jin˘ch atrakcí dalo
SdruÏení Ïen, firma AVE, pivovar
a âeská spoﬁitelna.
Pﬁipravena je i studie vyuÏití pískovny ve Valtíﬁovû na sportovnû rekreaãní
plochy. Zaãíná v ní ﬁízená skládka pﬁebyteãné zeminy z místních staveb pro
potﬁebné terenní úpravy.
PovaÏujeme si místní hasiãsk˘ sbor
a nároãnou práci jeho ãlenÛ, kteﬁí jsou
ãasto povoláváni k zásahÛm ‰tábem
krajského záchranného sboru na celém
území okresu a pomáhají i pﬁi úklidu
a údrÏbû v obci.
Rádi bychom podpoﬁili i ãinnost dal‰ích spoleãensk˘ch organizací v obci.
INVESTIâNÍ ROZVOJ
Obec je ãlenem sdruÏení obcí mikroregionu Velkobﬁezensko. Dal‰ími ãleny
je obec Malé Bﬁezno, Zubnice a Homole. Nyní i obec Maleãov a Ta‰ov. Spoleãnû vytváﬁí inovaci Strategie rozvoje
mikroregionu. Na‰e obec zaãíná práce
na zadání zmûny územního plánu. Oba
tyto dokumenty by mûly b˘t podkladem
pro rozvoj na pﬁí‰tích 10 aÏ 15 let.

Vedení obce Ïádá v‰echny obãany
o spolupráci, o námûty které by mûly
b˘t do tûchto podkladÛ zahrnuty. Jako
vyuÏití náhorní roviny Varta, trasy turistick˘ch stezek, vyuÏití voln˘ch ploch
a podobnû.
Do konce ãervence zasílejte i námûty na dal‰í vyuÏití budovy starého
zámku, kter˘ obec koupila od církve,
kdyÏ koupi nerealizoval ústeck˘ magistrát - zﬁizovatel Domova seniorÛ.

SOUTùÎ O NEJHEZâÍ
OKNO A ZAHRADU
Od 9. 7. 2007 bude
probíhat soutûÏ o
nejhezãí okno a zahradu, kterou bude
vyhodnocovat komise ve sloÏení: p. Václav Horálek, pí. Ivana Charvátová a sl.
Libu‰e Pokorná.
Vítûzné okno a zahrada následnû obdrÏí finanãní odmûnu a bude zveﬁejnûna v dal‰ím ãísle zpravodaje.
Libu‰e Pokorná
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

PROBLEMATIKA SANKâNÍHO VY¤AZENÍ
Z EVIDENCE UCHAZEâÒ O ZAMùSTNÁNÍ
Chtûla bych Vás tímto informovat o skuteãnosti, Ïe
s platností k 1. 1. 2007 ve‰el v platnost nov˘ zákon
o pomoci v hmotné nouzi a zákon o Ïivotním a existenãním minimu. Na základû platnosti tûchto nov˘ch zákonÛ do‰lo k podstatn˘m zmûnám ve zpÛsobu vyplácení a zejména posuzování nároku na vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi (pﬁíspûvku na Ïivobytí, doplatku na bydlení a mimoﬁádné okamÏité
pomoci).
Jak je jistû v‰eobecnû známo, jednou z hlavních podmínek posuzování nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi
je evidence obãana na Úﬁadu práce, tedy musí se jednat
o osobu vedenou v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání.
V poslední dobû se zde ve Velkém Bﬁeznû a okolí objevilo nûkolik pﬁípadÛ, kdy Úﬁad práce pﬁistoupil k sankãnímu vyﬁazení osob z této evidence uchazeãÛ o zamûstnání na dobu následujících 6ti mûsícÛ. K této situaci mÛÏe
dojít v tûchto pﬁípadech:
1) Obãan odmítne nastoupit bez váÏn˘ch dÛvodÛ do
zamûstnání, které mu Úﬁad práce zprostﬁedkuje.
2) Obãan se nedostaví bez omluvy na schÛzku sjednanou Úﬁadem práce .
Zejména tato uvedená druhá moÏnost se jeví jako pomûrnû ãasto „vyuÏívaná“ ze strany obãanÛ veden˘ch
v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání. Tito obãané si v‰ak
zﬁejmû neuvûdomují, Ïe pokud Úﬁad práce pﬁistoupí
k moÏnosti sankãního vyﬁazení, ovlivní tato skuteãnost

podstatnû na dobu dal‰ích 6 mûsícÛ nejen danou osobu,
které se toto vyﬁazení t˘ká, ale i v‰echny spoleãnû posuzované osoby, se kter˘mi je daná osoba v rámci okruhu
spoleãnû posuzovan˘ch osob spoleãnû posuzována. Taková osoba potom nemá 6 mûsícÛ nárok na vyplácení
dávek pomoci v hmotné nouzi a pokud je osobou spoleãnû posuzovanou se Ïadatelem o dávku pomoci v hmotné
nouzi, v˘‰e dávky se podstatnû sníÏí.
Dle v˘‰e uvedeného zákona o pomoci v hmotné nouzi
se totiÏ nepovaÏuje za osobu v hmotné nouzi taková
osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu,
ani nevykonává samostatnou v˘dûleãnou ãinnost a není
vedena v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání!!!
Apeluji na Vás, obãané, kter˘ch se toto t˘ká, abyste se
snaÏili v rámci sv˘ch moÏností se VÎDY VE STANOVENÉM TERMÍNU A âASE dostavit na sjednanou schÛzku
na Úﬁadu práce a pokud nastane taková situace, která
Vám skuteãnû z váÏn˘ch dÛvodÛ neumoÏní se ve stanoven˘ den a ãas na schÛzku sjednanou Úﬁadem práce dostavit, DBEJTE NA VâASNOU OMLUVU A RESPEKTUJTE NÁSLEDN¯ TERMÍN NÁV·TùVY, kter˘ Vám Úﬁad
práce stanoví! Pokud jste v nemocenském stavu (máte vystavenu neschopenku o‰etﬁujícím lékaﬁem), za‰lete její
kopii vãas na Úﬁad práce! U‰etﬁíte si tak spoustu nepﬁíjemností, které by Vás ãekaly, pokud byste tak neudûlali
a hlavnû se pﬁipravíte na dobu 6ti mûsícÛ o moÏnost vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.
Pavlína Linková
Úsek sociálních vûcí- Obecní úﬁad Velké Bﬁezno
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âISTOTA Chcete vûdût, co se dûje v Na‰í obci?
V OBCI
Vzhled obce a ãistota ulic a veﬁejn˘ch prostranství upoutá kaÏdého
obyvatele i náv‰tûvníka. Je to deviza,
na kterou by mûl b˘t kaÏd˘ obyvatel
obce hrd˘ (nebo se mûl stydût).
V poslední dobû si v‰ichni jistû v‰ímáme, Ïe nastal v ãistotû obce dost
velk˘ pokrok. Je to jistû zásluhou mírné
zimy a s tím spojené nutnosti men‰ího
zimního posypu, ale i zásluhou ãinnosti zamûstnancÛ obce a veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ, které ãastûji vídáme na ulicích v oranÏov˘ch vestách.
Byly zahájeny opravy v zimû po‰kozen˘ch vozovek na ﬁadû míst v obci.
V bﬁeznu byla provedena údrÏba
stromÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích,
prÛklest, odstranûní such˘ch a nemocn˘ch stromÛ.
Neustále se provádí sekání travnat˘ch ploch.
Zaãalo léto a pﬁíroda svou zelení zakr˘vá mnohá o‰klivá místa. Na‰tûstí
zakr˘vá i ãerné skládky, kter˘mi se nûkteﬁí na‰i sousedé zbavili sv˘ch odpadÛ.
Je nepochopitelné jak málo si nûkteﬁí z
nás váÏí svého okolí, bydli‰tû, své
obce. Úzkostlivû dbají na svém majetku, na krásném a ãistém vzhledu své
zahrádky, ale jejich smysl pro krásno
konãí za jejím plotem.
Neváhají vyvézt odpad a pohodit jej
na nejbliÏ‰ím veﬁejném prostranství. To
uÏ není jejich. Neváhají pohodit hromadu shnil˘ch jablek a dal‰í poklady u
promenády kolem zámku, u vycházkové cesty dûtí z mateﬁské ‰kolky podél
potoka, do rokle u fotbalového hﬁi‰tû ve
Valtíﬁovû (chránûné pﬁírodní lokality) a
dal‰ích mnoha místech.
AÈ se kolemjdoucí potû‰í. A co zaráÏí? Ono jim to prochází. Spoléhají, Ïe
nebudou pﬁi ãinu chyceni. Spoléhají na
lhostejnost sousedÛ. Spoléhají na
obecné povûdomí - co tû nepálí nehas.
Spoléhají, Ïe to nûkdo uklidí. Obecní
úﬁad za obecní peníze.
Ale pﬁece tato obec je spoleãenství
v‰ech jejích obãanÛ. Veﬁejné záleÏitosti se t˘kají v‰ech ãlenÛ tohoto spoleãenství. A vzhled obce, vzhled veﬁejn˘ch prostranství, veﬁejnou záleÏitostí
je. Proã jsme tedy k takov˘m ne‰varÛm lhostejní? Proã dovolíme, aby
nûkdo vûdomû po‰kozoval na‰i obec?
Víte vy, kteﬁí vyhazujete své odpady
na veﬁejná prostranství, Ïe po‰kozujete
své sousedy?
Obecní úﬁad
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Pﬁihlaste se do novû zﬁízeného informaãního systému pro Obec Velké
Bﬁezno. Informaãní systém Vám sdûlí co se bude v obci konat, pﬁípadnû
co dÛleÏitého se konalo a v pﬁípadû krizové situace Vám pﬁinese aktuální informace co dûlat a jak postupovat.
Jak se k informaãnímu systému pﬁihlásit? Na webov˘ch stránkách Obce
Velké Bﬁezno (www.velke-brezno.cz) najdete okno pﬁihlá‰ení do „informaãního systému“. Po otevﬁení tohoto okna se zobrazí tabulka, do které vyplníte
poÏadované údaje a na Va‰í elektronickou adresu a mobilní telefonní ãíslo
Vám budou zasílány informace o dûní v obci. V pﬁípadû, Ïe jiÏ poÏadované
informace nebudete chtít zasílat, bude na webov˘ch stránkách pﬁipraveno
okno „odhlá‰ení od informaãního systému“, kde se mÛÏete kdykoliv odhlásit.
Pﬁihlá‰ení, odhlá‰ení i samotné informace budou poskytované bezplatnû. Poskytnuté údaje budou pouÏity pouze pro informaãní systém obce Velké Bﬁezno. Kdo je informován, je pﬁipraven na v‰echno.
Doufám, Ïe zku‰ební verze informaãního systému pﬁinese obãanÛm Velkého Bﬁezna informovanost o dûní v obci.
Jungbauer Karel, OU

Nepﬁíjemn˘ hluk

Vzácná náv‰tûva v na‰í obci
V dubnu zavítala do na‰í obce poslankynû parlamentu âeské republiky
Mgr. Marcela Mertinová, která nav‰tívila základní ‰kolu a v kvûtnu poslanec
Evropského parlamentu ing. Jan Zahradil (na snímku), kter˘ strávil odpoledne na velkobﬁezenském zámku.
PaedDr. Jan Darsa

Hluk je jedním ze stresov˘ch faktorÛ Ïivotního prostﬁedí ovlivÀující
na‰e zdraví.
A hluku je v na‰í obci více neÏ dost
ze Ïelezniãních tratí a silnic, vedoucích
po obou bﬁezích Labe, z kovohutí a letecké dopravy. V‰e se v labském údolí
„krásnû“ rozléhá.
Aby toho nebylo dost, pﬁidáváme si
hlukovou zátûÏ svou bezohledností.
Motorové sekaãky, motorové pily,
radia vystrãená z oken ob‰ÈastÀují sousedy v ‰irokém okolí.
Nebylo by moÏné organizovat si
hluãnou práci na údrÏbû sv˘ch zahrádek a domÛ tak, abychom neobtûÏovali své sousedy alespoÀ po veãerech,
vãetnû sobotních a nedûlních odpolední, kdy by si mnozí na své zahrádce
rádi odpoãinuli, v klidu sami nebo s pﬁáteli?
Jistû by trocha ohledu k druh˘m prospûla nám v‰em.
Poznámka pro ty bezohledné:
Víte, Ïe vámi zpÛsobovan˘m hlukem
obtûÏujícím v uvedenou dobu sousedy
se dopou‰títe protiprávního jednání pﬁestupku, za kter˘ mÛÏete b˘t i finanãnû postiÏeni?
Ale copak vzájemná ohleduplnost
mezi sousedy musí b˘t pouze pod
hrozbou pokuty?

Informace o možnostech, jak přispět k obsahu „Zpravodaje“ :
■ noviny jsou urãeny pro informování obãanÛ o dûní v jejich obci
■ i Vy mÛÏete pﬁispût sv˘mi názory, zku‰enostmi ãi radou
■ Va‰e námûty mÛÏete vhodit do schránky umístûné v trafice u pí. Hlaváãkové, nebo zaslat e-mailem na adresu: zpravodaj@velke-brezno.cz
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Zdraví Vás Obãanské sdruÏení Îeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
VáÏení pﬁátelé, urãitû se vût‰ina z nás chystá na dovolenou a proto bychom Vám chtûly popﬁát krásné poãasí, dobrou spoleãnost, spokojen˘
pobyt a ‰Èastnou cestu tam i zpût.
I pﬁes to, Ïe nastává „okurková sezona“, rády bychom Vás seznámily s tím,
co jsme pro Vás od minulé zprávy pﬁichystaly a co pro Vás pﬁipravujeme:
8. kvûtna 2007 jsme organizovaly na
hﬁi‰ti TJ SPARTAK Valtíﬁov oslavu dne
osvobození pod názvem : „Hejbni kostrou“. Poãasí nám mnoho nepﬁálo, ale
i pﬁes to se konala sportovní utkání Ïen
ve vybíjené a muÏÛ ve fotbale Velké
Bﬁezno proti Valtíﬁovu. Zúãastnili se
i mladí sportovci, coÏ nám udûlalo velikou radost. Celkové skóre ve v‰ech
disciplínách bylo 4:5. pro Valtíﬁov. Na‰i
nejmen‰í sportovci soutûÏili v jízdách
na kolobûÏkách, tﬁíkolkách, kolech a za
své v˘kony byli bohatû odmûnûni rÛzn˘mi sladk˘mi dárky a krásn˘m diplomem. TéÏ se vyﬁádili na skákacím
hradu a u stánku stavební spoﬁitelny
Generali. Po sportovním vyÏití následovalo vystoupení divadla V pytli. Pﬁi
pﬁedstavení úãinkovaly mimo hercÛ
i v‰echny dûti na hﬁi‰ti. K vystoupení
rockové kapely „Stará ‰kola“ pro prudk˘ dé‰È jiÏ nedo‰lo. Pro v‰echny náv‰tûvníky bylo pﬁipravené obãerstvení
pﬁi jejíÏ pﬁípravû nám nezi‰tnû pomáhali páni Vlastimil Nûmec a âestmír
Novák, zvukovou aparaturu nám pomáhal ovládat pan Karel Turek, kter˘m
touto cestou co nejupﬁímnûji dûkujeme.
Dále dûkujeme za sponzorské dary
Drinks Union, a.s.. Inpeko, spol. s r.o.
a âeské spoﬁitelnû, a.s. a a.s. Deli Lovosice. Spolupráce se správcem hﬁi‰tûTJ SPARTAK Valtíﬁov vázla. Nakonec ale v‰e probûhlo dobﬁe. ¤ada obãanÛ se podivovala na v˘‰i vstupného:
dûti 15,- a dospûlí 25,- Kã. K tomu bychom rády vysvûtlily, Ïe jsme nezisková organizace, která zaji‰Èuje ve‰keré
své aktivity vlastní prací ze sponzorsk˘ch pﬁíspûvkÛ a darÛ od fyzick˘ch
a právnick˘ch osob Ïijících a sídlících
v obci Velké Bﬁezno - Valtíﬁov a dále
pak z pﬁidûlen˘ch grantÛ. BohuÏel jsme
více penûÏních prostﬁedkÛ, neÏ jsme
zveﬁejnily v minulém vydání Velkobﬁezeneckého zpravodaje, neobdrÏely.
S kaÏdou akcí máme samozﬁejmû vydání. Tak napﬁ.: Pronájem Valtíﬁovského hﬁi‰tû - 1 000,- Kã, divadlo V pytli 8 000,- Kã , na plese 12 000,-Kã,zvukaﬁ
kapely1 500,- Kã, pronájem sálu Tivoli
5 000,- Kã, hudba na plese 10 000,-Kã

atd. Jako ãlenky sdruÏení nepoãítáme
vlastní v˘daje na benzin pﬁi zaji‰Èování
rozvozu plakátu, pﬁívozu obãerstvení,
za telefony, poãítaãe, kopírky pﬁi zaji‰Èování a dal‰í a dal‰í vydání z na‰ich
vlastních kapes. Pﬁesto chceme v‰echny na‰e v˘tûÏky (kontrolu hospodaﬁení
mÛÏeme na poÏádání pﬁedloÏit) vûnovat na roz‰íﬁení star˘ch dûtsk˘ch hﬁi‰È
a vybudovat nová. Z Valtíﬁovské akce
chceme na podzim zakoupit pérové
houpadlo a lanovou prolézaãku na stávající dûtské hﬁi‰tû ve Valtíﬁovû.
Dne 31. 5. 2007 jsme spoluorganizovaly s Drinks Unionem, a.s. taneãní
zábavu v kulturním domû Tivoli pod názvem : JAK PIVO TVARUJE ÎENSKÉ
TùLO KRÁSNùJI NEÎ MUÎSKÉ.
·koda, Ïe Vás pﬁi‰lo málo, v‰ichni
úãastníci byli nad‰eni a Ïádali opakování takového druhu zábavy. Celou zábavu uvádûl a zpûvem doprovázel
Jakub Smolík a tak na své si pﬁi‰li hlavnû ti star‰í. Finanãnû tuto akci zaji‰Èoval Drinks Union, a.s. a v˘tûÏek z na‰í
tomboly bude vûnován pro dûtské hﬁi‰tû ve Velkém Bﬁeznû.
A co pro Vás pﬁipravujeme?:
Získali jsme od Komunitní nadace
Euroregionu Labe 10 000,- Kã na podporu projektu „Kultura a umûní“. Za
tento dar chceme zajistit vystoupení
hereãek paní Fialové a Konvalinkové
v kulturním domû Tivoli. Samozﬁejmû

tato ãástka nebude staãit na úhradu
pronájmu sálu a samostatné vystoupení úãinkujících. Pﬁedpokládáme proto
v˘bûr vstupného. Pﬁípadn˘ zisk budeme vûnovat na zaji‰tûní divadelního
pﬁedstavení pro dûti. I tam musíme hradit, kromû samotného vystoupení i pronájem sálu od provozovatele Tivoli.
Obû tato vystoupení budeme organizovat aÏ v novém ‰kolním roce a o termínu Vás budeme vãas informovat na plakátech.
Zaãátkem nového ‰kolního roku se
chystáme pﬁipravit odpoledne pro dospûlé pﬁi poslechu hudby a tanci.
Po zji‰tûní, Ïe kaÏdá z nás byla jiÏ ve
v‰ech moÏn˘ch koutech na‰í vlasti
i v zahraniãí a vlastní okolí témûﬁ
nezná, chceme po prázdninách v prÛbûhu celého roku obãas organizovat
v˘lety po okolí. O tûchto akcích Vás
opût budeme informovat a tû‰íme se,
Ïe pÛjdete, nebo pojedete s námi.
Chtûly bychom Vám pﬁipomenout, Ïe
si o nás mÛÏete pﬁeãíst na webov˘ch
stránkách:
www. zeny.vbv.atlasweb.cz.
Své pﬁipomínky, pochvaly, námûty posílejte na:
zenyvb.v@atlas.cz
a své finanãní dary na akce pro Vás
a Va‰e dûti na konto:
ã.ú. 212659595/0300
S pﬁáním nádhernû proÏitého léta:
Va‰e Obãanské sdruÏení Îeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova.
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Kurz psaní na stroji - poãítaãi
Vzhledem k stoupajícím nárokÛm moderní doby, která
s sebou pﬁiná‰í i poÏadavek zvládnutí psaní na stroji (poãítaãi) v‰emi deseti, nabízí obecní zastupitelstvo sv˘m obãanÛm moÏnost tuto techniku ovládnout. Kromû samotné techniky psaní v‰emi deseti zahrnuje nabídka i základy administrativní práce - úprava textu, vybrané úﬁední písemnosti, jednoduché tabulky.
Kurz se bude konat v poãítaãové uãebnû Základní ‰koly
v celkovém poãtu 15 dvouhodinov˘ch lekcí (od 16.30 hod.

do 18.00 hod.). Zahájen bude ve stﬁedu 3. ﬁíjna a ukonãen
ve stﬁedu 30. ledna. Kurz bude pro 15 zájemcÛ. Symbolické
kurzovné ãiní 350,- Kã a zahrnuje také uãebnici Základy administrativy (v hodnotû cca 90,- Kã), kterou kaÏd˘ úãastník
obdrÏí pﬁi zahájení kurzu a po skonãení mu zÛstane.
Máte-li chuÈ a ãas nauãit se nûco nového, pak neváhejte
a do kurzu se pﬁihlaste.
Pﬁihlá‰ky a úhrada kurzovného se pﬁijímají na obecním
úﬁadu.
Mgr. Eva Îelezná

Rozvržení učiva – Kurz psaní všemi deseti
Měsíc
10.

Lekce
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

11.

12.
1.

15.

Probíraná témata
Úvodní hodina – psací stroj a počítač při psaní všemi deseti,
bezpečnost a hygiena práce
Nácvik psaní – sdf jkl aů
Nácvik psaní – gh ru ei
Nácvik psaní –wo qp
Nácvik psaní - tz ú, v
Nácvik psaní - m c
Nácvik psaní – levý a pravý SHIFT . x
Nácvik psaní - n b CAPS LOCK
Nácvik psaní - y – í č
Nácvik psaní - á ř é
Nácvik psaní - š ě ý
Nácvik psaní –ž diakritika
Nácvik psaní – ! ? : _ závorky, lomítko, uvozovky
Nácvik psaní – římské a arabské číslice, desetinná čísla
Nácvik psaní – matematické značky a další měrné jednotky
Úprava písemností, pozvánka
Úprava písemností – jednoduché tabulky, žádost, plná moc
Shrnutí kurzu

Kurz se bude konat v poãítaãové
uãebnû Základní ‰koly v celkovém
poãtu 15 dvouhodinov˘ch lekcí (od
16.30 hod. do 18.00 hod.). Zahájen
bude ve stﬁedu 3. ﬁíjna 2007 a ukonãen
ve stﬁedu 30. ledna 2008. Kurz bude
pro 15 zájemcÛ. Kurzovné (motivaãní
prvek pro docházku) ãiní 350,- Kã a zahrnuje také uãebnici Základy administrativy (v hodnotû cca 90,- Kã), kterou
kaÏd˘ úãastník obdrÏí pﬁi zahájení
kurzu a po skonãení mu zÛstane. Zbytek zmínûné ãástky bude vyfakturován
firmou Post (pan Mare‰) na spotﬁební
materiál pro potﬁeby kurzu. V rozpoãtu
kulturní komise je poãítáno na kurz
s ãástkou 10 000,- Kã. Na tuto ãástku
bude s vedoucím kurzu uzavﬁena
smlouva o provedení práce (pracovní
ãinnosti) a bude ﬁádnû zdanûna.

Kurz bude v celkovém poãtu
11 dvouhodinov˘ch lekcí se zahájením
v úter˘ 2. ﬁíjna a ukonãením v úter˘ 11.
prosince 2007. Bude vÏdy od 18.00
hodin do 19.00 hodin, tj. dvû vyuãovací
hodiny. Kurz povede dr. Bärtl a pomáhat mu budou 2-3 asistenti z ﬁad ÏákÛ
Z·. Kurzovné pro úãastníky (motivaãní
prvek pro docházku) bude ãinit 200 Kã,
zaplatí na obci. Tato ãástka pak bude
dílem pﬁevedena na Radu rodiãÛ, která
z toho odmûní asistenty kurzu vûcnmi
cenami, dílem bude vyfakturována firmou Post (pan Mare‰) na spotﬁební
materiál pro potﬁeby kurzu. V rozpoãtu
kulturní komise je poãítáno na kurz
s ãástkou 10 000 Kã. Na tuto ãástku
bude uzavﬁena s vedoucím kurzu
smlouva o provedení práce (pracovní
ãinnosti) a bude ﬁádnû zdanûna.
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POâÍTAâOV¯ KURZ PRO OBâANY
V minul˘ch letech byl pro obãany obce uspoﬁádán poãítaãov˘ kurz. Na základû velkého a trvalého zájmu o tento kurz
bylo obecním zastupitelstvem schváleno uspoﬁádání dal‰ího
kurzu.
Kurz se bude konat v poãítaãové uãebnû Základní ‰koly v
celkovém poãtu 11 dvouhodinov˘ch lekcí (od 18 hod. do
19.30 hod.). Zahájen bude v úter˘ 2. ﬁíjna a ukonãen v úter˘

11. prosince. Kurz bude pro 15 zájemcÛ. Symbolické kurzovné ãiní 200 Kã.
Chcete-li se seznámit se základy ovládání PC, nebát se
získávat informace z internetu a posílat elektronickou po‰tu,
je tento kurz urãen pro Vás.
Pﬁihlá‰ky a úhrada kurzovného se pﬁijímají na obecním
úﬁadu.
PaedDr. Vladimír Bärtl

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
akce „Pálení ãarodûjnic“ dále provedena ukázka techniky v Z· pﬁi branném
dnu (9. 5.) a úãast na „Dnu dûtí“ ve Valtíﬁovû a Homoli (2. 6.).
Jinak jednotka vyslovuje veﬁejné podûkování firmû INPEKO za poskytnut˘
sponzorsk˘ dar v hodnotû 27.500,- Kã.
Jednotka nadále a nepﬁetrÏitû provádí nábor nov˘ch ãlenÛ, hlavnû muÏÛ
star‰ích 18ti let, pﬁedev‰ím k zaji‰tûní
nároãné v˘jezdové ãinnosti, která je
hlavním posláním hasiãského sboru zaﬁazeného do skupiny JPO II (v˘jezd do
5 min.). Zájemci o vykonávání této
sluÏby, zajímavé, ale i nároãné, se

hlaste ve sluÏebnû jednotky nebo na
OÚ ve Velkém Bﬁeznû, kde vám budou
sdûleny podmínky této ãinnosti.
V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky, jako kaÏdoroãnû apelují na
rodiãe ‰kolních dûtí, aby dbali zv˘‰ené
opatrnosti ve v˘chovné ãinnosti, zejména v období prázdnin, kdy dojde u
dûtí k uvolnûní ze ‰kolních povinností
(chování na ulicích s hust˘m silniãním
provozem, jízda na kole, rÛzné hry,
koupání, turistika, zakládání ohÀÛ
apod).
Za jednotku SDHO Velké Bﬁezno:
Jaroslav Panocha - velitel jednotky

ILUSTRAâNÍ FOTO

Ve II. ãtvrtletí roku 2007 uskuteãnila jednotka SDHO Velké Bﬁezno 17
v˘jezdÛ, které si vyÏádali 35 hodin
aktivního nasazení, pﬁi prÛmûru
úãasti 5,5 hasiãÛ na zásah.
Nejintenzivnûj‰í bylo nasazení v pﬁípadech pﬁírodních poÏárÛ lesotravních
porostÛ, celkem 8x (Podle‰ín - Chvalov, Sedlo, ¤etouÀ - R˘deã, T˘ni‰tû Doubravice, Homole - Haslice, Maleãov - Sedlo, Velké Bﬁezno - Ole‰nice,
Probo‰tov), 3x bylo provádûno opatﬁení po dopravní nehodû (Ústí nad Labem
- Stﬁekov, Svádov, Malé Bﬁezno), 2x
v˘jezd k odstranûní padl˘ch stromÛ
(Maleãov, Maleãov - Bﬁezí), 1x k poÏáru na peronu zastávky âD ve Valtíﬁovû.
1x byla ãi‰tûna ucpaná potoãní propusÈ
ve Velkém Bﬁeznû. 1x bylo provádûno
ãerpání vody pﬁi lokálním zatopení po
silném de‰ti (Krásné Bﬁezno), 1x se zasahovalo k roji vãel (Stﬁekov). Jednotka
se zásahové ãinnosti zhostila dobﬁe.
Ve zdokonalovací ãinnosti se velitel
se sv˘m zástupcem zúãastnili pravidelného externího ‰kolení velitelÛ (3 dny).
V ostatní ãinnosti bylo pro potﬁeby
obce Velké Bﬁezno a Valtíﬁov provádûno jednotkou kácení letit˘ch nemocn˘ch stromÛ, které by mohly ohrozit
bezpeãnost obãanÛ (Velké Bﬁezno 2x,
Valtíﬁov 1x) v rozsahu 18 hodin.
Pﬁi pomoci obci v kulturní a propagaãní ãinnosti byla dozorem zaji‰tûna
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Jaro v naší MŠ...
V na‰í mateﬁské ‰kole slavíme pﬁíchod jara kaÏd˘ rok nûkolika akcemi.
Jarnû a velikonoãnû jsme si nazdobili tﬁídy a celou budovu. Pro rodiãe jsme
pﬁipravili tvoﬁivé odpoledne nazvané
velikonoãní tvoﬁení. K na‰í radosti se
se‰lo nûkolik maminek a jeden tatínek.
V‰ichni spoleãnû stﬁíhali, lepili a zdobili. V‰echny dûti si domÛ odná‰ely velikonoãní ko‰íãky nejenom pro sebe, ale
i pro babiãky a tety.
Na jaﬁe nezapomínáme na na‰i planetu Zemi. Vnímání a poznávání pﬁírody jsme se vûnovali prÛbûÏnû po cel˘
rok. Pﬁed oslavou Dne Zemû jsme si
pﬁipomnûli tﬁídûní odpadu a jak Ïít, abychom byli v‰ichni spokojeni. KaÏdé z
dûtí nakreslilo svÛj obrázek pro Zemi
kﬁídou na chodník.
Pálení ãarodûjnic na ‰kolní zahradû
se stalo jiÏ tradicí. Dûti nejenom ve
‰kolce, ale i doma vyrábûly ãarodûjnice. Pﬁed spálením v ohni se s ãarodûjnicemi je‰tû proletûly po zahradû.
Vzhledem k dobré spolupráci s místní základní ‰kolou se letos poprvé
mohly i na‰e dûti zúãastnit Bûhu zámeck˘m parkem, kter˘ poﬁádá Základní ‰kola Velké Bﬁezno, nejenom jako diváci, ale jako skuteãní závodníci.
Malí závodníci dostali ãísla jako ‰koláci a po v˘stﬁelu z pistole vybûhli na
traÈ. Povzbuzovali je dûti i rodiãe, kteﬁí
se pﬁi‰li podívat. Z v˘razu dûtsk˘ch
tváﬁí bylo vidût, Ïe dûti závod braly
váÏnû.
Abychom pﬁedcházeli úrazÛm dûtí a
chránili jejich bezpeãí, pozvali jsme do
‰kolky pracovnice Mûstské policie. Dûti
si pﬁipomnûly správné chování na ulici
a jak mají chránit své bezpeãí.
Aby si dûti v‰e dobﬁe pamatovaly,
udûlali jsme si v˘let na Dûtské dopravní hﬁi‰tû v Krásném Bﬁeznû. Dûti si pod
vedením policie vyzkou‰ely jízdu na kolech, kolobûÏkách a nebo se úãastnily
jako chodci. Postupnû se v‰echny dûti
na dopravních prostﬁedcích vystﬁídaly.
Dûti si pﬁipomnûly správnou a bezpeãnou jízdu na ulici. Pochvalou pro nás
bylo, jak máme ‰ikovné dûti, které jezdí
dobﬁe na kolech proti dûtem z mûstsk˘ch ‰kolek.
Pﬁivítat pﬁíchod jara jsme byli i v Domovû dÛchodcÛ. Dûti obyvatelÛm domova zazpívaly, pﬁednesly básniãky,
zatancovaly taneãky a pﬁedaly malé
dáreãky.
Den dûtí jsme proÏili na ‰kolní zahradû soutûÏemi. Nejoblíbenûj‰í je pro dûti
jízda na kolobûÏkách. Také skákání v
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pytlích, hod na cíl, chÛze s vajíãkem na
lÏíci dûtem pﬁinesly zábavu a radost.
Konec ‰kolního roku je ãas v˘letÛ a
také nás ãekal hezk˘ v˘let do ZOO Ústí
nad Labem, kter˘ pro nás a M· Malé
Bﬁezno zajistili a sponzorovali rodiãe
Karolínky ·rámkové.
Z v˘letu mûly dûti spoustu hezk˘ch
záÏitkÛ. Patrov˘m autobusem, kter˘
pro nás pﬁijel, jely nûkteré dûti poprvé.
V zoologické zahradû na nás ãekal vláãek, do kterého jsme nastoupili, spokojenû se usadili ve vagónkách a vláãek
nás vyvezl na druh˘ konec zahrady.
Bûhem cesty dûti pozorovaly v ohradách zvíﬁata a poslouchaly vyprávûní
prÛvodce. Pﬁi zpáteãní pû‰í cestû zahradou si dûti prohlídly zvíﬁátka pﬁi kr-

Bûh Zámeck˘m parkem.

Spoleãná práce dûtí - ZOO.
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mení, mytí a o‰etﬁování. V polovinû
cesty se dûti posilnily svaãinkou z domova a pokraãovali jsme v dal‰í prohlídce. V‰em se nám v˘let líbil a jiÏ
druh˘ den ve ‰kolce si dûti skládaly zvíﬁátka z papíru a malovaly ZOO zahradu.
Tradiãnû jsme ‰kolní rok ukonãili besídkou, na které se dûti pochlubily rodiãÛm, babiãkám i tetám co se bûhem
roku nauãily. Také pﬁi‰la chvíle louãení
s dûtmi, které pÛjdou po prázdninách
do ‰koly. V‰em jsme popﬁáli hodnû úspûchÛ a radosti ve ‰kole.
Nezapomnûli jsme ani na vyhodnocení sbûru papíru, kter˘ dûti s rodiãi po
cel˘ rok nosily do ‰kolky.
Tímto také dûkujeme v‰em star‰ím
spoluobãanÛm za star˘ papír, kter˘ nosí
do ‰kolky.
V‰em dûtem a rodiãÛm pﬁejeme
hezké, radostné a spokojené prázdniny
a dovolenou.
M· Velké Bﬁezno

Z historie Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova

Ménû známé pomníky T. G. Masaryka
V roce 2000 byla vydána publikace Pavla Koukala Budu
se na vás dívat s podtitulem Osudy pomníkÛ T.G. Masaryka
na severu âech. Publikace obsahuje na 50 stranách 124
ãasto unikátních fotografií pomníkÛ Tomá‰e Garrigua Masaryka v severoãesk˘ch mûstech a obcích. Autor pﬁi svém pátrání zjistil, Ïe na severu âech bylo prvnímu ãeskoslovenskému prezidentovi postaveno 60 pomníkÛ. Málokter˘ kraj mûl
tak velké mnoÏství pomníkÛ prezidenta T. G. Masaryka, jako
pohraniãní oblasti ãeského severu. BohuÏel jen malou ãást z
nich se podaﬁilo obyvatelÛm zachránit pﬁes období totalitních
reÏimÛ.
Pozornosti autora knihy v‰ak unikly dva pomníky
TGM, které se nacházely na území obcí Velké Bﬁezno a
Valtíﬁov. Ten známûj‰í se nalézal ve Velkém Bﬁeznû. Ten
druh˘, ménû znám˘, stál v obci Valtíﬁov, pﬁiãemÏ základy tohoto pomníku stojí dodnes. To znamená, Ïe pﬁípadné znovuobnovení pomníku by nebylo tak sloÏité.

historick˘ch dokumentÛ se podaﬁilo zjistit, Ïe základní
kámen byl poloÏen 9. kvûtna 1948 pﬁed budovou Místního
národního v˘boru ve Velkém Bﬁeznû. Toto pﬁekvapivé datum
dokazuje zachovan˘ plakát, kter˘ zval obãany na tuto slavnost. Pomník byl odhalen zásluhou âeskoslovenské obce
legionáﬁské. Na slavnostním odhalení základního kamene
promluvil ﬁeditel mû‰Èanské ‰koly V. BrÛha. Je‰tû pﬁed jeho
projevem pro‰el obcí prÛvod obãanÛ, kter˘ po vyslechnutí
proslovu se odebral do zahradní restaurace Tivoli, kde následoval koncert hudby Svazu brannosti za osobního ﬁízení
‰tpr. Komorouse z Krásného Bﬁezna. V následujícím období
byla busta odstranûna a ani po roce 1989 se nepodaﬁilo
pﬁesnû zjistit, kde busta skonãila. Je ale moÏné, Ïe budoucnost pﬁinese o osudech pomníku dal‰í fakta.

Pomník TGM ve Valtíﬁovû
Datum zaloÏení tohoto pomníku není zatím pﬁesnû známo.
Pamûtníci jeho zaloÏení odhadují na konec 30. let minulého
století. Pomník byl odstranûn v dobû nûmecké okupace a k
Pomník TGM ve Velkém Bﬁeznû
jeho znovuodhalení do‰lo 19. 5. 1946.
Na základû vyprávûní pamûtníkÛ, obecní kroniky a studia
U pﬁíleÏitosti slavnostního
znovuodhalení byl poﬁádán zahradní koncert spojen˘ s lidovou slavností v
hostinci U ·evãíkÛ ve Valtíﬁovû. Podle pamûtníkÛ
‰kolní dûti spoleãnû s
paní uãitelkou zpívali
píseÀ âechy krásné,
âechy mé.
Pﬁed nûkolika lety byl
osloven pan ·imon z Velkého Bﬁezna, kter˘ se
osobnû zúãastnil slavnostního znovuodhalení
pomníkÛ. Podle pamûtníka kvádry k pomníku vytesal valtíﬁovsk˘ kameník
Zeman a kámen byl pr˘
vylámán z lomu ve Valtíﬁovû. Z historického dokumentu - pozvánky na
toto znovuodhalení pomníku TGM - se dále dovíme, Ïe v pﬁedveãer
oslav sehrál divadelní
krouÏek hru Pﬁijede pan
prezident.
Z tohoto pomníku byl po
únoru 1948 odstranûn
basreliéf TGM a pomník
byl pﬁebudován a slouÏil
jinému úãelu. Po‰kozen˘
pomník se nalézá v blízkosti kostela sv. Václava
vedle hrobky hrabûte
Karla Chotka.
Fotografie zachycuje znovuodhalení pomníku
Stejn˘ pomník vyfotografovan˘
PaedDr. Jan Darsa
T.G. Masaryka dne 19. 5. 1946 ve Valtíﬁovû.
po 61 letech.
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bﬁeznû
Den naruby a Barevn˘ den. Den
naruby a Barevn˘ den se konal pﬁi pﬁíleÏitosti Dne uãitelÛ. Îáci si pro uãitele
pﬁipravili zábavné úkoly a soutûÏe, ve
kter˘ch mûli uãitelé prokázat své znalosti, zruãnost a obratnost - napﬁ. znalost slovníku teenagerÛ, cviãení s obruãí hula hop, chÛzi po laviãce s pﬁekáÏkami. Na závûr dostali od ÏákÛ jako podûkování za jejich práci kvûtiny.
Vystoupení v Domovû pro seniory
ve Velkém Bﬁeznû. Pﬁed velikonocemi
jsme nav‰tívili obyvatele Domovu pro
seniory s programem lidov˘ch písniãek.
·kolní karneval. Karnevalov˘ den
jsme zahájili pﬁípravou masopustních
koblih ve ‰kolní kuchyÀce a posledními
úpravami karnevalov˘ch masek. Nûkteﬁí Ïáci si masku „vyrobili“ na poslední
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chvíli, zapojili se i ti nejstar‰í. Karnevalov˘ rej s programem her a soutûÏí
mohl zaãít.
Velikonoãní v˘tvarné a pracovní
dílny. Této jiÏ tradiãní akce se zúãastnili v‰ichni Ïáci. Byli rozdûleni do skupin, ve kter˘ch se postupnû vystﬁídali
v jednotliv˘ch dílnách - vyzkou‰eli se
rÛzné techniky zdobení vajíãek, nauãili
se udûlat vrbovou pí‰Èalku, vyzkou‰eli
si uplést pomlázku a vyrobili si drobné
velikonoãní ozdoby.
V˘let do Prahy - 8., 9.roã. Zaãátkem
dubna podnikli Ïáci 8. a 9. roã. v˘let do
Prahy, kde nav‰tívili Národní muzeum
s v˘stavou Lovci mamutÛ a vzdûlávací
poﬁad v kinû Imax.
Projektov˘ t˘den ke Dni zemû. Pﬁi
pﬁíleÏitosti Dne zemû jsme uspoﬁádali
projektov˘ t˘den - Ïáci nav‰tívili ãistiã-
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ku odpadních vod ve V. Bﬁeznû, muzeum a nauãnou stezku v Zubnicích, dozvûdûli se zajímavé informace v besedû se vãelaﬁem. Na závûr byl jeden
den vûnovan˘ aktivitám na jednotliv˘ch
stanovi‰tích - projekt Les ve ‰kole,
‰kola v lese; OhroÏení Ïivoãichové, tﬁídûní odpadÛ. Cel˘ t˘den bylo téma
ekologie zaﬁazeno do jednotliv˘ch vyuãovacích pﬁedmûtÛ. Dal‰í mûsíc jsme
pokraãovali s vyuÏitím metodického
materiálu Krabice bez odpadÛ, kterou
‰kolám zapÛjãuje Ekologické sdruÏení
SEVER v Litomûﬁicích. ¤adu námûtÛ
a nápadÛ pro v˘uku lze získat na konferenci k enviromentálnímu vzdûlávání
a v˘chovû KAPRADÍ, která se koná
kaÏdoroãnû v Litomûﬁicích.
Sportovní akce. Silov˘ trojboj-soutûÏ O nejzdatnûj‰ího Ïáka (poﬁádá
Mûstská policie v Ústí nad Labem) v kategorii ‰kol jsme obsadili 6.-7.
místo. Bûh zámeck˘m parkem (poﬁádá
Z· ve V. Bﬁeznû) - do vût‰iny vyhlá‰en˘ch kategorií jsme vyslali své zástupce, nejvût‰ího úspûchu dosáhl v kategorii ÏákÛ 8. a 9. roã. A. Berky, kter˘
obsadil 3.místo. Okresní kolo SHM (poﬁádá Speciální základní ‰kola a Praktická ‰kola Trmice) - Ïák 9. roã.
A.Berky získal ve 2 disciplínách 2.
místo. Okresní kolo v malé kopané(poﬁádá Speciální základní ‰kola a Praktická ‰kola Trmice) - z celkového poãtu
6 zúãastnûn˘ch speciálních ‰kol na‰i
chlapci obsadili 5. místo)
Náv‰tûva keramické dílny DDM
v Ústí n.L. V prÛbûhu dubna aÏ ãervna
kaÏdá tﬁída nav‰tívila 2x keramickou
dílnu DDM - dûti vyrábûly napﬁ. dárek
ke Dni matek.
Kurs první pomoci. V kvûtnu jsme
si v rámci v˘uky tématu Ochrana ãlovûka za mimoﬁádn˘ch situací pozvali
do ‰koly ãleny ââK, kteﬁí Ïáky teoreticky a prakticky seznámili se zásadami
poskytování první pomoci.
Den dûtí. Svátek dûtí jsme oslavili
spoleãnû ﬁadou soutûÏí a her na ‰kolní
zahradû. Za splnûné úkoly dostávaly
dûti Ïetony, které pak vymûnily za sladkosti, ‰kolní potﬁeby a dal‰í drobnosti
ve ‰kolním obchÛdku.
Ekologick˘ program se studenty
V·. V ãervnu jsme vyuÏili nabídky studentÛ Fakulty Ïivotního prostﬁedí
UJEP, kteﬁí si v rámci projektu, jeho
cílem bylo zv˘‰ení ekologického vûdomí ÏákÛ základních a stﬁedních ‰kol
Ústecka, pﬁipravili pro mlad‰í Ïáky zábavné ekohry, star‰í Ïáky uãili na základû dotazníku mûﬁit jejich ekologickou stopu.Ta je pomûrnû nov˘m uka-

zatelem chování ãlovûka k pﬁírodû a Ïivotnímu prostﬁedí. UkáÏe, jak velkou
plochu na‰í planety jednotlivec potﬁebuje k zaji‰tûní svého Ïivota a Ïivotního
stylu.
Den se studentkami gymnázia. Zaãátkem ãervna nav‰tívila na‰i ‰kolu
skupina studentek osmiletého gymnázia v Jateãní ul. V Ústí n.L. V rámci své
dobrovolnické ãinnosti si pro Ïáky 1.
stupnû pﬁipravily program sloÏen˘
z her, soutûÏí a dramatizací pohádek.
Dokázaly do programu zapojit v‰echny
Ïáky a zaujmout je tak, Ïe se na‰e dûti
nerady louãily.
SoutûÏ „Na‰e mûsto“. Letos jsme
se poprvé pﬁihlásili do v˘tvarné a fotografické soutûÏe vyhla‰ované Magistrátem mûsta Ústí n.L. - „Na‰e mûsto“.
JiÏ od bﬁezna vytváﬁeli Ïáci v‰ech roãníkÛ v hodinách Vv a Pv pod vedením
p.uã. Mitové v˘tvarné práce v kategoriích Kreslím nové logo pro „Zdravé
mûsto Ústí n.L.“, Proã chci Ïít a bydlet
v Ústí a Ústecká ZOO. Pﬁi vyhla‰ování
v˘sledkÛ této soutûÏe v ãervnu jsme
mûli velkou radost -maxileporelo s názvem „Máme rádi zvíﬁata“, které vyrobili Ïáci 3. a 4. roã., získalo v kategorii
kolektivních prací 2. místo. Ocenûní
nás tû‰í o to více, Ïe do leto‰ního roãníku soutûÏe bylo zasláno více neÏ 360
prací. V‰echny vítûzné práce jsou k vidûní v DDM v Ústí n.L.
V˘let do Liberce - ZOO a botanická
zahrada. V polovinû ãervna celá ‰kola
vyrazila na ‰kolní v˘let do liberecké zoo
a do botanické zahrady, které jsou nejstar‰ími zaﬁízeními svého druhu v âR.
V ZOO dûti nejvíce zaujalo cviãení
lachtanÛ,expozice s bíl˘mi tygry, v˘bûh
s pandami a dal‰í zajímavá zvíﬁata.
V botanické zahradû jsme mohli obdivovat rostliny ze v‰ech ãástí svûta,
které jsou rozmístûny v 9 pavilonech,
novû postaven˘ch v roce 2000 - místní
specialitou je pavilon kaktusÛ a masoÏravek, expozice orchidejí a akvárium

s moﬁsk˘mi Ïivoãichy. V botanické zahradû bylo zﬁízeno tzv.záchranné centrum slouÏící k ochranû nejohroÏenûj‰ích druhÛ svûta pﬁed vyhubením.
Den s uãitelem ze Zambie. V ãervnu jsme vyuÏili nabídky sl. Lenky Hlaviãkové z PPP v Ústí n.L., která pﬁipravila pro ‰koly program s uãitelem
z africké Zambie p. Jerrym Mwangaa.
Ten vyuãuje matematiku, fyziku a sborov˘ zpûv na stﬁední internátní ‰kole ve
mûstû Masuka. ·kola má 450 ÏákÛ
a patﬁí tím v Zambii mezi ty malé.
Témûﬁ na v‰ech ‰kolách v Zambii se
platí ‰kolné, vyuãovacím jazykem je
angliãtina, ‰kolní rok se dûlí na 3 ãásti,
mezi kter˘mi jsou prázdniny. Ve tﬁídách
se uãí 50-80 ÏákÛ, ve v˘uce pﬁevládá

jednoduchá názornost. Pﬁedtím si na‰i
Ïáci zji‰Èovali informace o Zambii t˘kající se historie, pﬁírodních podmínek,
zemûdûlství, zpÛsobu Ïivota a pﬁipravili si dotazy. Program zaãal promítnutím
dokumentu ãeské dobrovolnice, která
vyuãovala ve ‰kole v Masuce. Poté
p. uãitel Jerry vyprávûl o sobû, ‰kole
a své zemi a zodpovídal dotazy ÏákÛ.
Ve druhé ãásti jsme se pﬁesunuli na
‰kolní zahradu, kde nás nejdﬁíve nauãil
zpívat pozdrav ve své rodné ﬁeãi
(kromû AJ ovládá je‰tû dal‰ích 5 místních jazykÛ), bubnovat a na závûr je‰tû
jednoduch˘ africk˘ tanec. Program se
v‰em ÏákÛm líbil a byl vítan˘m zpestﬁením v˘uky.
Dal‰í akce do konce ‰kolního
roku: Rozlouãení se ‰kolou v letním
kinû, Den s Amosem aneb ‰kola hrou,
sportovní a v˘tvarn˘ den, soutûÏ ve zpívání, zhodnocení ‰kolního roku a rozlouãení s vycházejícími Ïáky.
Poslední informace na závûr:
V pﬁí‰tím ‰kolním roce oslaví na‰e
‰kola 35 let své existence - vznikla 1. 9.
1962. Pﬁi té pﬁíleÏitosti poﬁádáme ve
dnech 14.-15. 9. 2007 Den otevﬁen˘ch
dveﬁí a zveme na‰e b˘valé Ïáky, pedagogy, rodiãe ÏákÛ, zástupce obecního
úﬁadu a vedení Z· a M· k prohlídce
‰koly spojené s pﬁíjemn˘m posezením.

Pﬁejeme v‰em dûtem hezké prázdniny a dospûl˘m pﬁíjemnou dovolenou.
Marcela ProkÛpková,
ﬁeditelka ‰koly
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Novinky na Z· Velké Bﬁezno
● Páté tﬁídy se zúãastnily turnaje ve
vybíjené na Z· Rabasova.
● Îáci v rámci pﬁedmûtu Svût
práce se vydali na exkurzi do truhláﬁství Daﬁina.
● Dobrovolného odpoledního úklidu
okolí ‰koly v rámci Dne Zemû se nakonec zúãastnilo více jak 60 ÏákÛ a uãitelÛ.

● 19. 4. nav‰tívila na‰i ‰kolu v doprovodu starosty obce Mgr. Marcela
Mertinová, poslankynû parlamentu
âR.
● Na hﬁi‰ti TJ Jiskra probûhl fotbalov˘ turnaj (Coca-cola cup) mezi ústeck˘mi ‰kolami za úãasti i t˘mu z na‰í základní ‰koly.
● Sobotního 15. v˘stupu na Mile-

‰ovku se celkem zúãastnilo 70 uãitelÛ, ÏákÛ a rodiãÛ!
● Bûh zámeck˘m parkem opût pﬁilákal ke sportování Ïáky na‰í ‰koly
a Ïáky Z· praktické, ale poprvé téÏ
i dûti z mateﬁské ‰kolky.
● Velké mnoÏství lidí na zahradû
v Tivoli bylo dÛkazem, Ïe ãarodûjnice se opût povedly.
● Nevyhráli, ale ãestnû reprezentovali star‰í Ïáci na‰i ‰kolu na turnaji
v malé kopané na Z· Karla IV.
● Ve spolupráci s velkobﬁezensk˘mi hasiãi probûhl 7. 5. brann˘ den.
Do plnûní úkolÛ se zapojilo v‰ech
328 ÏákÛ na‰í ‰koly.
● ·kolní psycholoÏka Mgr. Eva Petrová provedla se zájemci z osm˘ch tﬁíd
testy profesní orientace a zároveÀ informovala Ïáky a jejich rodiãe o v˘sledcích testÛ.
● Na‰e ‰kola organizovala okresní soutûÏ v rodinné v˘chovû. JiÏ po
nûkolikáté zvítûzila Z· Hluboká.
● Îáci 9. A,B a 8. A,B nav‰tívili pﬁedstavení Carmina Burana v divadle
v Ústí nad Labem.
● Opût i letos pokraãoval projekt
pro deváté tﬁídy: náv‰tûva koncentraãního tábora Terezín. Projekt
vhodnû doplÀuje v˘uku o druhé svûtové válce.
● Vodní záchranáﬁská sluÏba pﬁipravila pro Ïáky osm˘ch tﬁíd dopolední
program, kter˘ Ïáky uãil resuscitaci ãlovûka. KaÏd˘ Ïák si vyzkou‰el pod dohledem odborníka praktické oÏivování
na figurínû a pﬁipojen˘ poãítaã vyhodnocoval úspû‰nost.

9. 6. 2007 se konal na ‰kolním hﬁi‰ti 17. ‰kolní jarmark. Na jeho organizaãním a finanãním zabezpeãením se podílely spoleãnû základní ‰kola, Rada rodiãÛ,
obecní úﬁad a velké mnoÏství sponzorÛ.
12 / 2007
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● Sobotní ‰kolní jarmark pﬁilákal
ﬁadu dûtí i dospûl˘ch.

● Od záﬁí by mûla na na‰í ‰kole pÛsobit Základní umûlecká ‰kola, Husova
19, Krásné Bﬁezno. Dûti se napﬁíklad
mohou pﬁihlásit k v˘uce hry na klavír,
kytaru, flétnu atd.
● 7. ãervna probûhla schÛzka s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ. Po vystoupení paní Prokopcové, odbornice na
poruchy uãení, pﬁedaly rodiãÛm informace paní uãitelky. Do prvních
tﬁíd nastupuje celkem 44 ÏákÛ.

SOUTùÎ V RODINNÉ V¯CHOVù
Z· Velké Bﬁezno jiÏ podvanácté poﬁádala okresní soutûÏ v Rodinné v˘chovû. JiÏ
tradiãnû soutûÏila druÏstva v tûchto soutûÏních disciplínách: v‰eobecné znalosti,
sexuální v˘chova, návykové látky, v˘Ïiva a stolování, péãe o novorozence a osobní bezpeãí. Vítûzství si odnesla Z· Hluboká.

● V rámci ‰kolních v˘letÛ nav‰tívili
na‰i Ïáci ﬁadu míst napﬁ: praÏskou
ZOO, teplické planetárium, Staré Splavy, hrad Kost a Bezdûz, Máchovo jezero, stﬁedovûkou vesniãku v Ostré, Holany, Srbskou Kamenici, Doksy, zoopark Chomutov, Terezín, Divadlo S+H,
atd.
● Noãní v˘uka ve ‰kole - Ïáci 2. A jiÏ
podruhé pod vedením paní uãitelky Liãmanové pﬁespali ve ‰kole.
● V polovinû ãervna vy‰lo 44. ãíslo
‰kolního Ïákovského ãasopisu PuberÈák.
● V posledním ‰kolním t˘dnu probûhla sportovní olympiáda pro 1. i 2. stupeÀ.

Tato dvojice jiÏ ukázala urãité dovednosti v péãi o novorozence, takÏe v budoucnosti se jim budou jistû hodit (na fotografii Ïáci Z· Pod Vodojemem).
Foto: Mgr. Eva Îelezná

● 29. 6. se Ïáci pﬁi slavnostním setkání v aule rozlouãili se ‰kolním rokem
a popﬁáli vycházejícím ÏákÛm devát˘ch
tﬁíd hodnû ‰tûstí do dal‰ího Ïivota.
PaedDr. Jan Darsa
ﬁeditel ‰koly

Uãitelé a Ïáci Základní ‰koly
ve Velkém Bﬁeznû pﬁejí v‰em
obãanÛm Velkého Bﬁezna
a Valtíﬁova hezké prázdniny!

V rámci projektu Poznáváme Prahu pro 9. tﬁídy nav‰tívili Ïáci základní ‰koly i
pﬁedstavení Na‰i furianti v Národním divadle. Na vlastní oãi mohli z 2., 3. nebo
4. ﬁady v pﬁízemí obdivovat herecké umûní v˘znamn˘ch ãesk˘ch hercÛ, napﬁ.: Miroslava Donutila, Jiﬁího ·tûpniãky a Václava Postráneckého. A jak vidíte na fotografii i po stránce spoleãenské tato akce splnila svÛj úãel. Uãitelé jenom tûÏko
mezi tûmito dámami hledali svoje Ïákynû.
Foto: Martina Egersdorfová, 9.A
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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SPORTOVNÍ UDÁLOST VE VELKÉM B¤EZNù
Fotbalisté Jiskry se utkali s nováãkem hokejové extraligy, HC Slovan Ústeãtí Lvi
Ve ãtvrtek 14. ãervna zaÏilo Velké
Bﬁezno velkou sportovní událost.
V pﬁátelském fotbalovém zápase se
zde stﬁetla domácí Jiskra s ústeck˘mi hokejisty, pro které to bylo vítané
zpestﬁení probíhající letní pﬁípravy
na nov˘ roãník hokejové extraligy,
do které se jak známo probojovali
poprvé v historii ústeckého hokeje.
Tento zápas mûl velkou publicitu
v ústeckém tisku i na internetov˘ch
stránkách a to se odrazilo i na náv‰tûvû, kterou bychom rádi vidûli i pﬁi na‰ich mistrovsk˘ch utkáních. Z celkového poãtu asi 200 spokojen˘ch divákÛ
jich dobrá polovina pﬁijela z Ústí nad
Labem a byli to zejména pﬁíslu‰níci Fan
klubu Ústeck˘ch LvÛ, kteﬁí byli obleãeni do dresÛ Slovanu, vyzbrojeni bubny
a starali se o ru‰nou atmosféru po cel˘
prÛbûh duelu a neúnavnû povzbuzovali své miláãky, i kdyÏ branek v jejich síti
pﬁib˘valo a bylo jasné, Ïe tentokrát nevyhrajou, i kdyÏ ‰lo jen o fotbal.
V˘sledek nakonec ani nebyl tak dÛleÏit˘ jako to, Ïe vydaﬁené sportovní odpoledne se v‰em líbilo a jak se vyjádﬁil
generální manaÏer Ústeck˘ch LvÛ
David ·affer i oba trenéﬁi Vladimír Evan
a Miroslav Mach, prostﬁedí ve Velkém
Bﬁeznû se zalíbilo natolik, Ïe by chtûli
pokraãovat v tradici tûchto vzájemn˘ch
zápasÛ i v pﬁí‰tích letech a uÏ za rok
slíbili odvetu, ve které to pr˘ Jiskra
bude mít o hodnû tûÏ‰í neÏ tentokrát.

Nejvyhledávanûj‰í postavou v dresu
HC Slovan Ústeãtí Lvi byl bezesporu
mistr svûta a olympijsk˘ vítûz Honza
âaloun, kter˘ je nejvût‰í posilou ústeck˘ch hokejistÛ po svém pﬁechodu
z Pardubic. Îe je rozen˘ stﬁelec potvrdil
tím, Ïe i v tomto fotbalovém duelu zaznamena obû branky Slovanu. Jak
dodal asistent trenéra hokejistÛ Miroslav Mach - „koupili jsme ho jako stﬁelce a snad se bude stejnû prosazovat
i v hokeji“.
V kopaãkách jsme samozﬁejmû
mohli vidût kromû hráãÛ, kteﬁí vybojovali pro Ústí hokejovou extraligu i nûkteré dal‰í posily, jako napﬁ. ·affera,
Ha‰ka Vágnera aj. I fotbalisté domácí
Jiskry vyuÏili tototo pﬁátelského zápasu
k tomu, aby pozvali a otestovali hráãe,
kteﬁí by t˘m mohli posílit v novém soutûÏním roãníku I. A tﬁídy.
Samozﬁejmû mezi nû nepatﬁí fotbalista prvoligov˘ch Teplic Emil Rilke,
kter˘ úãinkoval jako host a dokázal rozvlnit síÈ ústeck˘ch hokejistÛ celkem tﬁikrát. Ne Ïe bychom takové hráãe jako
on nechtûli ãi nepotﬁebovali, ale jejich
ambice jsou samozﬁejmû vy‰‰í a kde
bychom na nû také pﬁi na‰ich skromn˘ch financích vzali!
FK Jiskra Velké Bﬁezno HC Slovan Ústeãtí Lvi 7 : 2 (3 : 1)
Branky: 3 ·onda, Rilke, 1 Franûk - 2
âaloun

Útoãník Jiskry Franûk v nájezdu na branku Ústeck˘ch LvÛ.
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Sestavy - Slovan: Houdek - JankÛ,
Ficenc, Ha‰ek, Klimt, Pazourek, ·affer,
Hoﬁava, Morávek, âaloun, SlíÏek (stﬁídali Vágner, Li‰ãák, Kloz, Pﬁeuãil)
Jiskra: Marek Valenta (Bla‰ko) - Pozníãek, Jirkovsk˘, Fiala, Pechánek,
Demãenko, ·ittler, Mil. Valenta, Rilke,
Franûk, ·onda (stﬁídali ¤ezáã, Stakiã,
Hnízdo, Matrka)
V úvodu utkání v 8. a 10. min. zaﬁídil
dvoubrankové vedení Jiskry Rilke. Ve
32. min. sníÏil na 2 : 1 âaloun z penalty naﬁízené za ruku v pokutovém
území. Ve 35.min. znovu dvoubrankov˘
rozdíl ve prospûch Jiskry po tvrdé stﬁele ·ondy pod bﬁevno z hranice ‰estnáctky.
I po zmûnû stran se hrála dál vyrovnaná partie a kdyÏ v 65. min. vsítil âaloun zblízka kontaktní gól na 3 : 2,
mohli se fanou‰ci Slovanu tû‰it na
zvrat a jejich ﬁev byl sly‰et daleko za
hranice Velkého Bﬁezna. Kupodivu
v‰ak vyburcovali na‰e hráãe a závûr
patﬁil jednoznaãnû Jiskﬁe, která pﬁidala
dal‰í ãtyﬁi góly. V 72. min. ·onda zblízka po chybû brankáﬁe Houdka, v 75.
min. znovu ·onda vrátil hlavou Houdkem vyraÏen˘ míã za jeho záda, v 80.
min. na 6 : 3 Franûk po samostatné
akci a v 85. min. uzavﬁel gólov˘ úãet na
7 : 2 Rilke po pûkné kombinaci s FraÀkem aÏ pﬁed branku.
Ing. Václav Luká‰
pﬁedseda FK Jiskra Velké Bﬁezno

Ptaãí chﬁipka
Vzhledem k opûtovnému v˘skytu
ptaãí chﬁipky na území âR, vydala
SVS naﬁízení t˘kající se podnikatelÛ.
I pro drobné chovy doporuãujeme,
co nejvíce omezit styk drÛbeÏe
s volnû Ïijícími ptáky.
Pokud se na území obce objeví
uhynul˘ vodní pták (labuÈ, kachna),
dravec nebo hromadn˘ úhyn drobn˘ch ptákÛ (5 a více), kontaktujte
v pracovní dobû místní obecní úﬁad
Velké Bﬁezno, v mimo pracovní dobû
HZS 150. Na webov˘ch stránkách
Ústeckého
kraje
na
adrese
http://www.kr-ustecky.cz/ pod titulem
Ptaãí chﬁipka budou vystaveny informace o nutn˘ch opatﬁeních a dal‰í
informace o ptaãí chﬁipce. Doporuãujeme také sledovat denní tisk k získání aktuálních informací.

Pozor na klí‰Èata
Po leto‰ní mírné zimû se velmi
roz‰íﬁil v˘skyt klí‰Èat, zejména na
voln˘ch místech v údolí Labe a ve
vysoké trávû. I na území obce se jiÏ
vyskytlo onemocnûní zpÛsobené nakaÏen˘m klí‰tûtem. Dbejte proto na
preventivní opatﬁení pﬁi pobytu v pﬁírodû.

Platby za odpady
UpozorÀujeme v‰echny obãany,
kteﬁí platí poplatek pololetnû, Ïe termín na 2. pololetí je do 31. 8. 2007.
Libu‰e Pokorná
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Pivovar a TJ Jiskra
poﬁádá
V sobotu 4. srpna 2007 poﬁádá
Pivovar Velké Bﬁezno a TJ Jiskra
Velké Bﬁezno „Den s BﬁezÀákem“
s tímto programem:
■ od 9.00 hod. - Tenisov˘ turnaj
o pohár pana Cibicha na tenisov˘ch kurtech TJ Jiskra za úãasti
osobností kulturního a hospodáﬁského svûta.
■ od 10.00 hod. - Divadlo v pivovaru - prohlídka pivovaru, divadelní
pﬁedstavení, obãerstvení - Mezinárodní turnaj ve fotbale na hﬁi‰ti
TJ Jiskra
■ odpoledne - Zábavné odpoledne
v Tivoli - vyhlá‰ení v˘sledkÛ tenisového turnaje, hudba, zábava,
obãerstvení

Závûreãn˘ úãet roku 2006
Zastupitelstvo obce Velké Bﬁezno projednalo a schválilo na svém ãervnovém
zasedání závûreãn˘ úãet za rok 2006 Obce Velké Bﬁezno. Seznámilo se také se
zprávou nezávislé auditorské spoleãnosti EKORA spol. s r.o. , Ústí nad Labem,
která provádûla kontrolu úãetnictví a hospodaﬁení Obce Velké Bﬁezno za rok
2006. V závûru této zprávy je uvedeno, Ïe hospodaﬁení probíhalo dle platn˘ch zákonÛ âeské republiky s v˘rokem „bez závad“ .
ZbûÏnû k v˘sledkÛm hospodaﬁení za rok 2007
LoÀsk˘ rok hospodáﬁsky skonãil pﬁebytkem:
pﬁíjmy ve v˘‰i............................................................................39.111.017 Kã
v˘daje ve v˘‰i...........................................................................36.684.896 Kã
Aktivní zÛstatky na bankovních úãtech k 31. 12. 2006 .........5.109.800,14 Kã
Finanãní aktiva - podílové listy u âS a.s. ..............................3.950.141,26 Kã
Konkrétnûj‰í informace si mÛÏete prohlédnout na internetov˘ch stránkách Obce
Velké Bﬁezno: www.velke-brezno.cz
Hana Fuchsová

Pﬁehled pohybu obyvatel v roce 2006
Velké Bﬁezno
Valtíﬁov

Nar.

Zemﬁeli

17
6
23

42
3
45

pﬁistûhovali vystûhovali
107
43
150

60
16
76

celkem
1 537
539
2 076

v roce 2006 bylo celkem uzavﬁeno ....................104 sÀatkÛ:
z toho v obﬁ. Místnosti OÚ....................................... 8 sÀatkÛ
z toho Státní zámek............................................... 95 sÀatkÛ
mimo obﬁadní místnost ............................................ 1 sÀatek
Dne 19. 4. 2007 bylo vítání obãánkÛ, kde bylo uvítáno celkem 16 dûtí. O velmi
hezké kulturní vystoupení se postarali Ïáci Z· Velké Bﬁezno pod vedením paní uãitelky Blanky Kováãové.
Jana Mottlová, matrika

Pitná voda bude stále cennûj‰í
Pitná voda bude v budoucnu stále více cenûnou surovinou a to v celém
svûtû. Vodohospodáﬁi pﬁedpokládají, Ïe díky klimatick˘m vlivÛm, které
zpÛsobují extrémní suchá a vlhká období, bude v budoucnu tﬁeba hospodaﬁit s kvalitní pitnou vodou jin˘m zpÛsobem neÏ je tomu dosud. Záplavy
i extrémní sucho zpÛsobují paradoxnû jedno a totéÏ tj. nedostatek pitné
vody!
Klimatické vlivy a jejich zmûny lze tûÏko zastavit a tak bude nutné s pitnou
vodou ‰etﬁit, intenzivnû ãistit vody spla‰kové a intenzivnû chránit Ïivotní prostﬁedí. Administrativní zmûny k ochranû vod byly v rámci Evropské unie uzákonûny
a jejich platnost se promítá i v na‰í vodohospodáﬁské legislativû. Pﬁísnûj‰í pﬁedpisy s sebou nesou pﬁísnûj‰í kontroly a v neposlední ﬁadû i dal‰í zdraÏení vody.
S touto situací se bude vyrovnávat i na‰e obec. Nejpozdûji do konce roku 2008
musí Zastupitelstvo obce schválit plán obnovy vodovodÛ a kanalizací na údobí 10
let, podle kterého bude nutné tvoﬁit finanãní prostﬁedky na obnovu vodovodÛ a kanalizací, samozﬁejmû vãetnû v‰ech vodohospodáﬁsk˘ch objektÛ jako jsou ãistírny
odpadních vod, pﬁeãerpávací stanice spla‰kov˘ch vod, vodojemy, úpravny vody,
vodní zdroje a podobnû.
Dal‰í podmínkou zkvalitnûní práce na úseku vodního hospodáﬁství bude zpracování nového pasportu vodovodÛ a kanalizací s ve‰ker˘mi údaji o síti a to v digitální podobû a pokud moÏno i s vazbou na ve‰keré dal‰í inÏen˘rské sítû, které se
v obci vyskytují.
Takto zpracované informace o inÏen˘rsk˘ch sítích v obci budou pﬁínosem pro
v‰echny stavebníky, ale i zrychlí a zkvalitní práce na opravách v‰eho druhu.
Vûra Nováková
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Nezapomûli jste?
UPOZORNùNÍ PRO MAJITELE
PSÒ A NÁJEMCE POZEMKÒ

Taneãní krouÏek paní uãitelky Kováãové nav‰tívil 30. 6. 2007 noãní prohlídku
zámku a uzavﬁel tak ‰kolní rok 06-07. Noãní zámek si dûvãata prohlédla v ‰atech
princezen, vÏdyÈ je provázela samotná Adelaida Chotková.

Dûtsk˘ den 2007 ve Valtíﬁovû
První ãervnovou sobotu 2. 6. 2007 poﬁádal od 13.00 hod TJ Spartak Valtíﬁov na
místním fotbalovém hﬁi‰ti „Dûtsk˘ den“. Samotné pﬁípravy jiÏ od rána komplikoval
intenzivní dé‰È, ale organizátoﬁi staãili v‰e pﬁipravit vãas. Nakonec se ukázalo i
sluníãko, které provázelo náv‰tûvníky aÏ do veãera.
Dûtského dne se zúãastnilo 160 dûtí v doprovodu sv˘ch rodiãÛ, které soutûÏily
na rÛzn˘ch atrakcích o sladké ceny. Mezi soutûÏemi samozﬁejmû nechybûlo pﬁetahování lanem, prokousávání koláãem a jízda na elektrickém b˘ku, a tak si kaÏd˘,
kdo si pﬁi‰el zasoutûÏit, odnesl kromû své v˘hry také spoustu záÏitkÛ. Odpolední
program zpestﬁila vystoupení dûtí ze Z· Velké Bﬁezno v aerobiku a tanci, taneãní
ukázka break-dance v podání ÏákÛ Praktické ‰koly Velké Bﬁezno, ukázky poÏární
techniky od HZS Velké Bﬁezno a vystoupení stﬁekovsk˘ch kynologÛ. Bûhem odpoledne si mohly dûti vyzkou‰et také jízdu na skútru, ãtyﬁkolce, na koních nebo na
padesátimetrové lanovce. Cel˘m programem provázel moderátor pan Karel Turek
st..
Ke spokojenosti náv‰tûvníkÛ dûtského dne zajisté pﬁispûly i legendární grilované klobásy, v˘borné toãené velkobﬁezenské pivo ãi nealkoholické nápoje

Chci Vás v‰echny tímto upozornit na
platbu nájmÛ z pozemku a poplatky
z pejskÛ. Termín máme do konce ãervna tohoto roku.
Prosím zkontrolujte si své platby
a pokud nemáte zaplaceno prodluÏujeme termín do konce ãervence 2007.
Také si Vás dovoluji upozornit, Ïe od
poãátku roku 2007 máme vyraÏené
nové psí známky s názvem obce Velké
Bﬁezno - Valtíﬁov. Tyto známky jsou oãíslované a ãíslo Vámi zakoupené známky se zapisuje do seznamu a v pﬁípadû
zabûhnutí Va‰eho pejska dle ãísla
známky mÛÏeme najít majitele.
Pokud se u Vás cokoliv zmûnilo, prosíme o nahlá‰ení. Tak jako kaÏd˘ rok
mÛÏete poplatky uhradit v hotovosti do
pokladny obce.
Dûkuji Ippoldtová Ivana

HUMOR • HUMOR
● Novopeãen˘ Skot dostal úãet z
porodnice. Hned s ním jde k ‰estinedûlce a povídá: „Tak ná‰ mal˘ Patrick pﬁi‰el patnáct ‰ilinkÛ za libru!“
● Skotsk˘ fotbalov˘ fanda potká
pﬁedsedu místního klubu. „Tak
jsem sly‰el, pane pﬁedsedo, Ïe
ná‰ klub se má ru‰it! Je to pravda?“ „BohuÏel,“ povzdychne
pﬁedseda smutnû. „Ale proã?!“
„Nûkdo nám ukradl merunu.“
● Ve Skotsku vezl taxikáﬁ cestujícího. Uprostﬁed dlouhého kopce taxikáﬁ zbledl, zaãal bleskovû manipulovat s ruãní brzdou a nakonec vybuchl: „Nemohu zastavit, selhaly mi
brzdy.“ „Co se dá dûlat,“ odpovûdûl
cestující, „ale radûji vypnûte taxametr.“
● Ptali se Johna, nejstar‰ího horala, co a jak dûlal, Ïe se doÏil tak
velkého stáﬁí. - Odpovûdûl: „Stﬁídmost ve v‰em. Nejvíce v pití. ¤ídil
jsem se dvûma pravidly: Za prvé –
nikdy nebrat whisky bez vody, a
za druhé - nikdy nebrat vodu bez
whisky.“

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

