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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Slovo starosty obce
Jsou zde vánoce, konec roku 2008. Byl
tento rok pro rozvoj na‰í obce a Ïivot jejích
obyvatel v ní rokem úspû‰n˘m? Byla v
tomto roce práce má, rady obce, zastupitelstva, obecního úﬁadu pro na‰e obãany krokem vpﬁed? Vy obãané, to jistû posoudíte
sami. Zda zmûna ve vedení obce pﬁed
dvûma lety byla pro obec pﬁínosem, nebo
zklamáním.
Je po krajsk˘ch volbách. Jak dopadly a jak
dopadlo povolební handrkování o podobû vedení krajÛ, jaké dopady to mûlo na celostátní
politickou scénu, je pﬁedmûtem mnoha komentáﬁÛ celostátních a regionálních medií.
Jistû to bude mít vliv i na na‰i obec v oblasti
vnûj‰ích vztahÛ, v pﬁístupu k finanãním zdrojÛm
v podpoﬁe na‰ich obecních projektÛ. Jak˘? To
ukáÏe budoucnost.
Zda celostátní, nebo krajské volby vyhraje
politická strana oranÏová, modrá, nebo puntíãkovaná rozhodnû nemá velk˘ vliv na obecní
záleÏitosti - zda preferovat opravy budov základní ‰koly, roz‰íﬁit kapacitu mateﬁské ‰koly,
opravovat nebo prodávat obecní byty, ﬁe‰it zásobování vodou a ãi‰tûní odpadních vod s pivovarem, podporovat Jiskru a Spartak, dûtská
hﬁi‰tû, spoleãenské pﬁíleÏitosti a zábavu pro
dûti a obãany a na dal‰í obecní problémy. To si
zde my, obãané této obce musíme ﬁe‰it sami.
AÈ se hlásíme sv˘m svûtonázorem k modr˘m,
oranÏov˘m, puntiãkovan˘m, nebo Ïádn˘m,
jsme na stejné lodi. A veslovat kaÏd˘ jinam
jenom proto, Ïe vyznáváme jin˘ svûtonázor, by
bylo pro na‰i loì sebevraÏedné. A to je dle
mého názoru rozdíl mezi parlamentní, krajskou
a obecní politikou. NezáleÏí na tom, zda jsem
fanda Topolánka, Paroubka, Slavie nebo Sparty, ale záleÏí na tom, zda chci, mohu a dûlám
pro tuto obec, svÛj domov, pro sebe a své sousedy. A to je dÛleÏité.
O takovou obecní politiku usiluje celé dva
roky nové vedení obce. Jsem technik, a to
znamená, Ïe vnímám odli‰né názory vyjadﬁované k˘mkoliv a hledám objektivní , nejlep‰í
ﬁe‰ení, pﬁijatelné pro vût‰inu. Mé v˘roky neobsahují mezi ﬁádky nûco jiného, neÏ ﬁíkám.
Neusiluji o neomezenou moc a jsem pﬁesvûdãen, Ïe v demokratickém ﬁízení obce starosta
není car jehoÏ vÛle je svatá , ale Ïe dÛleÏitá

rozhodnutí o obecních vûcech veﬁejnû projednává a pﬁijímá zastupitelstvo. Pﬁes moÏné rozdílné názory na jednotlivé vûci, musí b˘t vÏdy
nalézána a pﬁijímána ﬁe‰ení v‰eobecnû pﬁijatelná pro obãany této obce.
Princip obãanského pﬁístupu v‰ak nepﬁijala
ãást zastupitelÛ za SNK, v minul˘ch dvou desetiletích majících monopol v samosprávû
obce. Odmítá spolupráci a prohlásila se opozicí. I to v‰ak patﬁí k demokracii. Ve vûcné konfrontaci názorÛ se nachází obecnû prospû‰ná
ﬁe‰ení obecních vûcí. Ignorování a napadání
v‰eho co dûlá druhá strana, vzájemné osoãování v‰ak nikomu neprospívá.

Jsem rád, Ïe pﬁesto dosavadní v˘sledky
práce celé samosprávy se daﬁí na principu obãanského pﬁístupu k obecní politice, nikoliv na
stranick˘ch zájmech.
V tûchto mûsících jsme pﬁedloÏili návrh
Strategie rozvoje obce, návrhy dlouhodobého
rozvoje vodního hospodáﬁství a hospodaﬁení
obce. Tyto materiály pﬁedloÏené do zastupitelstva a zveﬁejnûné na webu www. velke-brezno.cz, jsou podkladem pro ‰iroké veﬁejné projednání základní, dosud chybûjící, ucelené
koncepce rozvoje obce. Prosím tímto i o va‰e
námûty, pﬁipomínky a doplÀky.
Z mého pohledu je tento rok v rozvoji obce
a jejího Ïivota rokem vcelku úspû‰n˘m. Mnohé
se podaﬁilo uskuteãnit, mnohé pﬁipravit.
Mnoho vûcí jsme mohli ﬁe‰it rychleji a lépe.
(Pokraãování na následující stranû)

POMNÍK T. G. MASARYKA
Milí ãtenáﬁi, dne 27.10. 2008 v pﬁedveãer v˘znamného devadesátiletého v˘roãí vzniku âeskoslovenské republiky do‰lo k znovuodhalení pomníku v˘znamného státníka, kter˘ se velikou
mûrou zaslouÏil o vznik na‰í zemû, T. G. Masaryka. Pomník zrekonstruovali ve svém volném
ãase pánové Vl. Navara a F. Mlejnek st. a patﬁí jim za to velik˘ dík. Pomník se nachází ve
Valtíﬁovû vedle Chotkovy hrobky a toto místo tímto poãinem získalo novou a hezãí tváﬁ. Akce
se velmi povedla, byli pﬁítomni zástupci obce Bystﬁany, kteﬁí darovali nov˘ pomník T.G.M., dále
ãlenové MasarykovcÛ a zástupci na‰í obce, cel˘ podveãer byl zakonãen lampiónov˘m prÛvodem.
M. Kulhánek

Slovo starosty

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Velice mnoho úkolÛ je je‰tû pﬁed námi.
Tû‰ím se na spolupráci s vámi pﬁi jejich ﬁe‰ení.
Podrobnûj‰í zprávy o ãinnosti samosprávn˘ch orgánÛ v posledním období jsou na jin˘ch
místech tohoto zpravodaje stejnû, jako o dal‰ích plánech na pﬁí‰tí rok.
Konãí jeden rok, zaãíná dal‰í. Pﬁi této pﬁíleÏitosti mi dovolte podûkovat v‰em obãanÛm,
kteﬁí se zajímali o obecní vûci veﬁejné. Podûkovat v‰em, kteﬁí svou rukou pﬁispûli k budování této obce. SdruÏení Ïen za jejich dary prolézaãek na dûtsk˘ch hﬁi‰tích a za nezi‰tnou
velkou práci pﬁi poﬁádání akcí pro dûti i dospûlé. Stejnû tak i uãitelÛm na‰ich ‰kol za akce vyplÀující voln˘ ãas na‰ich dûtí. HasiãÛm za jejich
práci i práci na údrÏbû techniky. Panu Navarovi a Mlejnkovi za rekonstrukci pomníku TG Masaryka. V‰em pﬁíznivcÛm na‰í obce za podporu a v‰em sponzorÛm za finanãní a vûcné dary
ve prospûch ‰kol, hasiãÛ a akcí pro dûti. ZamûstnancÛm Obecního úﬁadu i zastupitelÛm za
jejich nemalou práci pro obãany.
Dûkuji v‰em, kteﬁí svou prací, zájmem, podporou pﬁispûli pro na‰i obec a její obãany.
ZároveÀ jim v‰em, i v‰em obãanÛm a lidem
dobré vÛle pﬁeji hezké vánoce a je‰tû lep‰í
pﬁí‰tí rok.
Ing. Miroslav Moucha - starosta

Zavedení v˘platy dávek
pomoci v hmotné nouzi
formou potravinov˘ch
poukázek
VáÏení obãané, dovolte mi, abych Vás informovala, Ïe ke dni 1.1.2009 vejde v platnost
novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která
ukládá vyplácení ãásti dávky pomoci v hmotné
nouzi - pﬁíspûvku na Ïivobytí - prostﬁednictvím
potravinov˘ch poukázek. Návrh je prozatím
koncipován tak, Ïe ãástka ve v˘‰i minimálnû
35% dávky bude vyplacena kaÏdému Ïadateli
formou potravinové poukázky. JelikoÏ jsou pﬁipraveny dal‰í pozmûÀovací návrhy a ãekají na
schválení, je moÏné, Ïe koneãná právní úprava
platná od 1.1.2009 bude ãásteãnû pozmûnûna,
ov‰em vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi
prostﬁednictvím potravinov˘ch poukázek bude
uzákonûno v kaÏdém pﬁípadû.
ZároveÀ bude zru‰eno vypracovávání aktivizaãního plánu s jednotliv˘mi Ïadateli o dávky
hmotné nouze na zdej‰ím orgánu pomoci v
hmotné nouzi, tuto úlohu v‰ak pﬁevezme Úﬁad
práce, kter˘ bude s uchazeãi o zamûstnání sestavovat individuální akãní plán.Tento individuální akãní plán by mûl ﬁe‰it konkrétní situaci
uchazeãe a tento akãní plán bude následnû
obãan, kterému je vyplácena dávka pomoci v
hmotné nouzi , pﬁedkládat na vyzvání orgánu
pomoci v hmotné nouzi k nahlédnutí.
Pavlína Linková, úsek sociálních vûcí
2 / 2008

●

Odeãty vody za rok 2008
Zálohy za vodné a stoãné za rok 2008 je
moÏné zaplatit do pokladny vodárenského
a kanalizaãního provozu do 22.12.2008.
Stavy vodomûru lze nahlásit:
na e-mailovou adresu:
odecet@velke-brezno.cz
zasláním zprávy SMS na tel.ãíslo:
736448029
telefonicky na ãísle:
475228340 - paní Fridrichová
osobnû na OÚ:
vodárensk˘ a kanalizaãní provoz
K lep‰í identifikaci odeãtÛ prosíme o uvedení jména, popﬁ. adresy, ãísla vodomûru eventuelnû ãíslo odbûrového místa. Odeãty vodomûrÛ je moÏno hlásit prÛbûÏnû do 9.1.2009.
V¯VOJ CEN VODNÉHO A STOâNÉHO
A BUDOUCNOST
V leto‰ním roce zpracoval vodárensk˘ a kanalizaãní provoz pﬁecenûní vodárenského majetku, kter˘ slouÏí jako podklad do Vybran˘ch
údajÛ majetkové evidence vodovodÛ a kanalizací, PlánÛ rozvoje vodovodÛ a kanalizací
a pro plány financování obnovy vodovodÛ a kanalizací s desetiletou perspektivou.
Cílem tûchto opatﬁení, vypl˘vajících ze zákona o vodovodech a kanalizacích je trvale udrÏiteln˘ a samofinancovateln˘ provoz. Prostﬁedky takto vytvoﬁené budou slouÏit k vût‰ím
opravám problematick˘ch ãástí vodohospodáﬁsk˘ch sítí a objektÛ.
Díky tomu bude cena vody v celé republice
stoupat a nevyhne se ani nám. V souãasné
dobû bude zastupitelstvo schvalovat návrh
ceny vodného a stoãného pro pﬁí‰tí rok.
Nutno dodat, Ïe cenu vody ovlivÀuje i její
kvalita, respektive to, Ïe v such˘ch létech je
sice v na‰em zájmovém území vody dost, ale
Valtíﬁovsk˘ nejvydatnûj‰í zdroj má problémy
s kvalitou naproti zdrojÛm ve vy‰‰ích polohách,
kde je pﬁi pﬁísu‰ku vody aÏ o polovinu ménû.
Snad k nám leto‰ní zima bude laskavûj‰í
a nadûlí nám hojnost snûhu, kter˘ umoÏní regeneraci a doplnûní vodních zdrojÛ vodou a zá-

roveÀ vylep‰í kvalitu vody na Valtíﬁovském
zdroji.
Obec pro zaji‰tûní kvality vody poãítá i se
zv˘‰en˘m nákupem vody od SãVK, kter˘ v‰ak
je podmínûn technick˘mi úpravami na stranû
dodavatele, kde ﬁe‰ení je momentálnû v jednání. V pﬁípadû Ïe nebude technicky moÏné dodávat poÏadované mnoÏství , je poÏádáno
o v˘jimku do provedení v‰ech plánovan˘ch investiãních zámûrÛ obce na poli vodního hospodáﬁství.
Obec pro zaji‰tûní kvality pitné vody provedla nûkteré úpravy na vodovodní síti tak, aby
i pﬁi ‰piãkov˘ch odbûrech bylo moÏné vodu míchat a je tak zaji‰tûna 100% kvalita vody nejen
pro Velké Bﬁezno, které na tom s kvalitou bylo
vÏdy lépe, ale zejména pro Valtíﬁov, kde pﬁi
‰piãkov˘ch odbûrech byl problém kvalitu vody
udrÏet.
ZároveÀ je tﬁeba upozornit valtíﬁovské obãany, Ïe pokud se v˘jimeãnû stane, Ïe bude voda
v nûkterém z krátk˘ch ãasov˘ch období vykazovat zákal spojen˘ s lehkou pachutí, musíme
bohuÏel konstatovat, Ïe nelze z na‰í strany
tuto skuteãnost ovlivnit. V místû dodávky vody
do vodojemu Valtíﬁov je kalník SãVK a v pﬁípadû poruchy nebo práce na síti SãVK, se mÛÏe
men‰í mnoÏství kalu dostat i do na‰eho vodojemu. Zdraví obãanÛ tím v‰ak není nikterak
ohroÏeno. ZároveÀ je v jednání udûlení v˘jimky, na dobu nutnou k provedení ve‰ker˘ch
technick˘ch úprav, jenÏ nebudou právû levné.
Do tohoto ﬁe‰ení patﬁí v neposlední ﬁadû i plánovaná v˘stavba pﬁivadûãe Le‰tina.
Dal‰ím z bodÛ je kalkulace stoãného, kde
kategorick˘ podíl má cena za ãi‰tûní na âOV
Velké Bﬁezno. Z dÛvodÛ narovnání cen a udrÏení v rozumné cenové hladinû jsou v bûhu
jednání o narovnání se SdruÏením provozovatelÛ âOV Velké Bﬁezno.
Kalkulace cen vodného a stoãného budou
v lednu 2009 po odsouhlasení zastupitelstvem
vyvû‰eny na veﬁejn˘ch v˘vûskách a webov˘ch
stránkách obce.
Vûra Nováková
vedoucí vodárenského
a kanalizaãního provozu

Mikroregion Velkobﬁezensko
má své webové stránky.
VáÏení spoluobãané, dovoluji si Vás upozornit na existenci zbrusu nov˘ch webov˘ch stránek
mikroregionu Velkobﬁezensko. Naleznete zde pﬁehledné informace o jednotliv˘ch obcích a pﬁedev‰ím nejrozmanitûj‰í zajímavosti z pﬁírodních krás i kulturního a spoleãenského Ïivota v‰ech obcí
mikroregionu. Neváhejte a nav‰tivte tyto stránky www.velkobrezensko.cz
Stránky jsou zatím ve zku‰ebním provozu, a omluvte proto drobné nedostatky, které se odstraÀují za provozu.
M. Kulhánek

OMLUVA P¤ISPùVATELÒM DO ZPRAVODAJE
Omlouváme se, ale z kapacitních dÛvodÛ nelze v tomto vydání Zpravodaje pro Velké
Bﬁezno uveﬁejnit v‰echny dodané fotografie na‰ich pﬁispûvatelÛ.

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

ZPRÁVA O HOSPODA¤ENÍ OBCE
Ve zpravodaji III ãtvrtletí jsme ob‰írnû informovali o ãinnosti obce
v pﬁedchozím období. V období od záﬁí tohoto roku je hospodaﬁení
obce vyrovnané.
Pro hry místních dûtí byly k datu vydání ukonãeny a zprovoznûny rekonstrukce dûtsk˘ch hﬁi‰È v kolonce a v Aleji sportovcÛ. Obû hﬁi‰tû byla
oplocena, nevyhovující herní konstrukce odstranûny, osazeny nové herní
konstrukce, a pod nimi byly provedeny pﬁedepsané dopadové plochy z
kaãírku. Na obou hﬁi‰tích se podílela svou dobrovolnou prací celá ﬁada
obãanÛ. Na celkové náklady obce celkem 407 tis Kã obec díky aktivitû
SdruÏení Ïen a pﬁímluvû hejtmana ústeckého kraje Ing. ·ulce obec získala dotaci ministerstva financí ve v˘‰i 350 tis Kã. Mimo to dvû nové
herní konstrukce v kolonce zakoupilo a vûnovalo obci SdruÏení Ïen.
Dal‰í akcí pro dûti dokonãenou v listopadu je lezecká stûna v areálu
Základní ‰koly v hodnotû 211 tis Kã na kterou poskytlo dotaci ministerstvo pro místní rozvoj ve v˘‰i 147 tis Kã.
Z dÛvodÛ sníÏení energetické nároãnosti a zlep‰ení stavu budovy základní ‰koly nadále probíhá pﬁíprava Zateplení Z· a v˘mûny oken, v˘bûrové ﬁízení na dodavatele tak aby v pﬁí‰tím roce byly provedeny stavební práce nejpozdûji do srpna. Na akci byla získána dotace ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
Pﬁivadûã pitné vody Le‰tina . Bylo provedeno v˘bûrové ﬁízení na projektanta, Vybrán projektant, zahájeny práce na provádûcím projektu s
termínem do konce roku. Zahájeny byly práce na Ïádosti o dotaci Státnímu fondu Ïivotního prostﬁedí k podání v lednu. Tato akce by zajistila
dlouhodobou perspektivu potﬁeby kvalitní pitné vody v obci.
Nedostateãná souãasná kapacita mateﬁské ‰koly. Projektovû je pﬁipraveno roz‰íﬁení mateﬁské ‰koly o 25 ÏákÛ se stavebními náklady ve
v˘‰i cca 1,0 mil Kã. Práce budou zahájeny po dohodû s nájemci a po
uvolnûní dvou obecních bytÛ s pﬁedpokládan˘m zprovoznûním do poloviny pﬁí‰tího roku. Poté by mûla kapacita ‰kolky odpovídat potﬁebám.
V oblasti obecních bytÛ probíhala ﬁada jednání s nájemníky ke sníÏení dluhÛ na nájemném, které dosahují celkovou ãástku 1,5 mil Kã. Rada
obce bude trvat na ukonãení nájmu a vyklizení pronajat˘ch bytÛ 5 nájemníkÛm, kteﬁí nereagují na v˘zvy k úhradû jejich dluhÛ. Jejich ﬁe‰ení i
vymáhání dal‰ích dluÏn˘ch ãástek dal‰ích 10nájemníkÛ pﬁedá k vymáhání právní cestou exekutorovi. Obecní úﬁad pﬁijal opatﬁení k zlep‰ení
správy obecních bytÛ zejména ve vyúãtování roãních záloh. Byla realizována plynofikace dal‰ích tﬁí bytÛ. Pro pﬁí‰tí rok je navrhována vy‰‰í
ãástka v rozpoãtu obce na opravy obecních bytÛ. Probûhla draÏba obecních bytÛ o které jejich nájemníci neprojevili v pﬁedchozím kole prodeje
zájem. V pﬁípravû dal‰ích prodejÛ obecních bytÛ v Dûãínské ulici probûhlo nûkolik jednání s nájemníky o podmínkách prodeje.
S Krajsk˘m hygienikem jsme jednali o v˘jimku z normov˘ch hodnot
dodávané pitné vody. DÛvodem je znám˘ dlouholet˘ problém s vy‰‰ím
obsahem dusiãÀanÛ ve studních Valtíﬁov, jejichÏ definitivní odstavení
bude moÏné aÏ po dobudování pﬁivadûãe pitné vody z Le‰tiny. SoubûÏnû byla v ﬁíjnu a listopadu navrÏena a realizována provozní a technická opatﬁení na vodovodní síti ve Valtíﬁovû zamezující, aby se voda z
valtíﬁovsk˘ch studní dostávala pﬁímo do sítû ke spotﬁebitelÛm. Náhradou
se podaﬁilo projednat vy‰‰í dodávky vody od SâVaK a tak zajistit dodávku pitné vody v normové kvalitû v‰em spotﬁebitelÛm. ProtoÏe dle
vodního zákona musí od pﬁí‰tího roku obec tvoﬁit rezervy na opravy vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení, bude nutno tyto zv˘‰ené náklady a zv˘‰ené
náklady na nákup vody od SâVaK promítnout do ceny vodného a stoãného úãtované v‰em spotﬁebitelÛm.
V ﬁe‰ení problematiky letit˘ch sporÛ kolem ãistírny odpadních vod probûhlo dal‰í kolo jednání starosty a místostarosty s generálním ﬁeditelem
Drinks Union s velmi nadûjnou perspektivou dohody o ukonãení tûchto
sporÛ.
V záﬁí byla dokonãena oprava motoru a opût zprovoznûn hasiãská cisterna na‰í JPO II. Díky pochopení vedení mûsta Ústí nad Labem obec
obdrÏela pﬁíspûvek na opravu této cisterny 50 tis Kã. Vedení krajského

záchranného systému ocenilo obûtavou práci na‰ich hasiãÛ dotací 140
tis Kã na jejich vybavení. V autoopravnû pana ·rámka probíhá oprava
vozidla Transportér získaného od Policie âR za cenu náhradních dílÛ.
MontáÏní práce a lak provede darem. Hasiãi sami provedou vlastními silami kompletaci a vybavení vozidla. Dûkujeme i my na‰im hasiãÛm za
jejich práci pro na‰i obec i pro obce v ‰irokém okolí.
V Tivoli probûhla rekonstrukce vytápûní patra se sálem. V sále je instalováno teplovzdu‰né vytápûní, které zv˘‰í komfort vyuÏívání sálu i pro
spoleãenské akce pro obãany obce. Na náklady pﬁispûl Drinks Union,
kter˘ pﬁislíbil i vybavení sálu nov˘m nábytkem.
Ve spolupráci obcí Mikroregionu Velkobﬁezensko byl zpracován projekt „Informaãní systémy mikroregionu“ dotovan˘ ústeck˘m krajem. Jeho
souãástí je obsáhl˘ materiál Strategie rozvoje mikroregionu, kter˘ si mÛÏete prohlédnout na nov˘ch webov˘ch stránkách www. velkobrezensko.cz.
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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POLICIE PÁTRÁ
PO NEZNÁMÉM
PACHATELI ...

■ kter˘ bez uÏití zjevného násilí v
dobû od 16:30 hod. dne 9. 10.
2008 a 08:15 hod. dne 10. 10.
2008 ve Velkém Bﬁeznû - Vítovû,
na travnatém porostu u potoka naproti ãp. 260, nezji‰tûn˘m pﬁedmûtem po‰kodil u
dvou osobních automobilÛ( OPEL ASTRA, DAWEOO MATIZ) jejich nádrÏe, ze kter˘ch následnû odcizil benzín, ãímÏ celkovû zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i
2.500,- Kã.
■ kter˘ v dobû mezi 15:30 hod. dne 12.10. 2008
do - 74:45 hod. dne 13.10. 2008 pﬁi hlavní silnici
mezi Valtíﬁov a Velk˘m Bﬁeznem u rekonstrukce
pﬁemostûní Ole‰nického potoka, odcizil volnû stojící zdroj napájení svûtel dopravního znaãení, ãímÏ
fa.Signální dopravní znaãení zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i
12.000 Kã.
■ kter˘ v dobû od 15:10 hod. dne 25.11. 2008 do
05:45. hod dne 26.11. 2008 ve Velkém Bﬁeznû - Vítovû v ul. Litomûﬁická, na silnici u dûtského hﬁi‰tû
poblíÏ garáÏí, odcizil ze zde zaparkovaného nákladního vozidla tov. Zn. ERCEDES ATEGO, celou
pﬁední masku vãetnû svûtlometÛ a obû zpûtná zrcátka, ãímÏ zpÛsobil pﬁedbûÏnou ‰kodu ve v˘‰i
100.000 Kã.
■ kter˘ v dobû mezi 04:15 - 04: 55 hod. dne 29.11
2008 ve Velkém Bﬁeznû pravdûpodobnû zapﬁíãinil
níÏe uvedené poÏáry a to:
1) v ul. Zahradní pﬁed domem ãp. 142, zahoﬁel
tahaã návûsÛ zn. VOLVO s návûsem -cisternou
zn. BURG, ãímÏ po‰kozené fa. CARGE SPEED
vznikla pﬁedbûÏná ‰koda ve v˘‰i 5.000.000 Kã.
2) v ul. Áleji sportovcÛ v areálu restaurace Tivoli,
zapálil papírové kartony a popelnici, ãímÏ vznikla pﬁedbûÏná ‰koda ve v˘‰i 1.000.- Kã
3) v ul. Námûstí pﬁed domem ãp. 296 zapálil zadní
lapaã neãistot u nákladního automobilu zn. VW,
ãímÏ zpÛsobil pﬁedbûÏnou ‰kodu ve v˘‰i 2.000.Kã
4) zapálil oplocení restaurace U DUBU, ãímÏ zpÛsobil pﬁedbûÏnou ‰kodu ve v˘‰i 2.000.- Kã.
Pﬁípadné poznatky prosím pﬁedejte (moÏno i
anonymnû) na PâR OOP Valtíﬁov
tel.: 475 228 452, fax: 475 228 020, email: uloopval@mvcr.cz

Komise pro kulturu,
sport a vzdûlání
Komise pro kulturu, sport a vzdûlání pﬁipomíná v‰em zájemcÛm o poﬁádání akcí v
r. 2009, aby do konce mûsíce ledna 2009
podali Ïádosti o dotaci od obecního zastupitelstva (podle platn˘ch pravidel).
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Budou se pﬁí‰tí rok platit odpady?
Ráda bych reagovala na dotazy obãanÛ, t˘kajících se poplatkÛ za odpady pro pﬁí‰tí rok.
Vlna tûchto otázek vznikla ãlánkem v novinách, Ïe mûsto Ústí nad Labem nebude od pﬁí‰tího
roku tj. od roku 2009, vybírat poplatky za odpady a tedy zda i my nebudeme platit!
Jako první bych ráda uvedla, Ïe obec Velké Bﬁezno a mûsto Ústí nad Labem vydávají,
kaÏd˘ samostatnû, své vyhlá‰ky. Tato informace se tedy na‰í obce net˘ká. Obãané na‰í obce
budou s nejvût‰í pravdûpodobností platit i pro pﬁí‰tí rok poplatek ve stejné v˘‰i, jako letos tj.
500,- Kã/osoba/rok. Náklady na likvidaci komunálních odpadÛ na‰í obce pﬁevy‰ují roãnû od obãanÛ vybranou ãástku o 400 tis Kã, kterou obec doplácí. V‰e se, ale uvidí ke konci tohoto roku
- z celkov˘ch nákladÛ za leto‰ní rok a poté i v místní obecnû závazné vyhlá‰ce. Obãané samozﬁejmû budou vãas o v˘‰i a termínech úhrady informováni.
Druhá a moÏná i nejdÛleÏitûj‰í informace k této vûci je, Ïe mûsto Ústí nad Labem sice nebude platit za odpady, ale z druhé strany se zde zv˘‰í poplatek z danû z nemovitosti aÏ na
trojnásobek. V na‰í obci tato daÀ zÛstává stejná, ve stejné v˘‰i, jako doposud.
Libu‰e Pokorná, Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Informace evidence obyvatel - matrika
K dne‰nímu dni bylo uzavﬁeno celkem 108 svatebních obﬁadÛ
z toho: na Státním zámku Velké Bﬁezno 102, Obecním úﬁadû Velké Bﬁezno 5, Skanzen
Zubrnice 1. V leto‰ním roce se uskuteãnilo dne 19.4.2008 vítání obãánkÛ v poãtu 16 dûtí, z
toho 8 holãiãek a 8 chlapeãkÛ. Dal‰í vítání nov˘ch obãánkÛ se uskuteãní dne 17.12.2008 od
14.oo hodin v obﬁadní místnosti OÚ, kdy bude uvítáno dal‰ích 14 dûtí z toho 9 holãiãek a 5
chlapeãkÛ. Gratulujeme a pﬁejeme krásn˘ Ïivot v‰em letos narozen˘m dûtem a jejich rodiãÛm
jen samé potû‰ení.
J.Mottlová, matrikáﬁka

VáÏení a milí spoluobãané, na‰i milí pacienti,
Tak tu máme zase poslední mûsíc v roce, mûsíc, kter˘ kaÏd˘ z nás bilancuje, hodnotí a snaÏí se o nûjaké pﬁedsevzetí do Nového roku.
Na‰ím hlavním cílem a pﬁáním je spokojen˘ pacient, kter˘ se mÛÏe na svého lékaﬁe
a sestru obrátit s dÛvûrou. Vûﬁte nám, Ïe kaÏdého pacienta si váÏíme a snaÏíme se pro
nûj udûlat maximum. Nikdo z nás by nemûl podceÀovat své zdraví a zdraví va‰ich dûtí.
Je to základ v‰ech dal‰ích Ïivotních úspûchÛ.
KaÏdá maminka by mûla dohlíÏet na to, aby její dítû bylo ﬁádnû oãkováno, vy dospûlí
pacienti nepodceÀujte preventivní prohlídky, kter˘mi se dokáÏe pﬁedejít váÏnému onemocnûní.
Chtûli bychom vám v‰em popﬁát v Novém roce 2009 pevné zdraví, ‰Èastnou rodinu
a radost z va‰ich dûtí.
V‰ichni pracovníci zdravotního stﬁediska ve Velkém Bﬁeznû.

LÉKÁRNA
Na Ïádost provozovatele lékárny v na‰í obci Mgr. Kunãické oznamuji její sdûlení obãanÛm
na‰í obce a omluvu za zpÛsobené komplikace. Její v˘dejna lékÛ v Dûãínské ulici byla provozována jako souãást lékárny v Povrlech. ProtoÏe byla nucena provoz lékárny v Povrlech ukonãit, musel b˘t doãasnû ukonãen i provoz související v˘dejny lékÛ v na‰í obci. Mgr Kunãická v
tûchto dnech zahajuje provoz lékárny na Novosedlickém námûstí na Stﬁekovû a Ïádá pﬁíslu‰né úﬁady a instituce o povolení provozu v˘dejny lékÛ ve Velkém Bﬁeznû. Pﬁedpokládá, Ïe
nutná byrokratická povolení získá a v˘dejnu lékÛ v na‰í obci znovu brzy otevﬁe. Omlouvá se
za komplikace, které tím pacientÛm v na‰í obci vznikají.
Pﬁes obecním úﬁadem a starostou nabídnutou ve‰kerou moÏnou pomoc nebylo moÏné pﬁechodnému uzavﬁení v˘dejny lékÛ v na‰í obci zabránit. Proto alespoÀ spolupracujeme s Mgr.
Kunãickou na co nejrychlej‰ím obnovení této pro obãany tolik potﬁebné lékárny.
Ing. Miroslav Moucha - starosta

Kalendáﬁ kulturních a spoleãensk˘ch akcí
pro IV. ãtvrtletí 2008 a I. ãtvrtletí 2009
■ 17. 12.
■ 31. 11.
■ 28. 12.
■ 11. 13.
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2008 - 14:00 hod obﬁadní místnost OÚ - Vítání obãánkÛ
2009 - 20.00 hod kulturní dÛm Tivoli. - Ma‰karní ples, obãanské sdruÏení Ïeny VBV
2009 - 20:00 hod kulturní dÛm Tivoli. - Obecní ples
2009 - kulturní dÛm Tivoli. - Dûtsk˘ ma‰karní ples

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve IV. ãtvrtletí 2008 jednotka SDHO Velké
Bﬁezno uskuteãnila celkem 7 v˘jezdÛ, které si
vyÏádaly 13 hodin aktivního nasazení za prÛmûrné úãasti 5,1 hasiãe na zásah. V˘jezdy se
uskuteãnily vãasov˘ch limitech a jednotka se
jich zhostila dobﬁe.
Ve 3 pﬁípadech ‰lo o v˘jezd k dopravní nehodû (úsek mezi V. Bﬁeznem a ByÀovem, v ByÀovû a v Ústí nad Labem - Ol‰inkách), v dal‰ích 3 pﬁípadech k poÏárÛm (buÀky u lyÏaﬁského vleku v Maleãovû, obytného domu v Ústí
nad Labem - Brná, hoﬁení sazí v komínû v obytném domû v Bﬁezí), v 1 pﬁípadû ‰lo o v˘jezd k
bojovému provûﬁovacímu cviãení - simulovan˘
v˘buch v budovû staré nemocnice v ústí nad
Labem, ul. Moskevská.
V údrÏbû svûﬁené techniky bylo odpracováno 31 hodin, z toho 27 na novém v˘jezdovém
vozidle VW Transporter (v souãasné dobû ve
stádiu úprav po nastﬁíkání a celkové kompletace). Vozidlo bude vyuÏíváno k rychl˘m operativním v˘jezdÛm men‰ího charakteru (ohroÏení
hmyzem, pády stromÛ atd.) nebo jako posilové
vozidlo.
Ve zdokonalovací ãinnosti se jednotka zúãastnila ‰kolení v pouÏívání d˘chací techniky
(rozsah 3h - 8 hasiãÛ), ve 3 pﬁípadech se uskuteãnila kondiãní jízda z toho 2x spojená s cviãením s d˘chací technikou. Dále se jednotka
zúãastnila cviãení na polygonu v Teplicích v
rozsahu 5h - 4 hasiãi. Velitel jednotky se zúãastnil porady velitelÛ na HZS Ústí nad Labem.
V ostatní ãinnosti se 3 ãlenové zúãastnili bri-

gády poﬁádané obcí k v˘stavbû dûtského hﬁi‰tû u Tivoli.
Dále jednotka obdrÏela odpovûì na dopis
generálního ﬁeditele HZS âR. V odpovûdi námûstka plk. Ing. Franti‰ka Zadiny bylo vyjádﬁeno stanovisko k moÏnosti získání nového v˘jezdového vozidla (cisterny). Vzhledem k dotaãním podmínkám je získání nového v˘jezdového vozidla pro obec nedosaÏitelné. Jednotka
bude nadále vyuÏívat stávajícího vozidla po
jeho opravû (motor). Pﬁes tyto skuteãnosti
bude vyvíjena nadále snaha pro získání jiného
v˘jezdového, neboÈ stávající vozidlo má omezenou dal‰í Ïivotnost (stáﬁí 23 let).
Jinak jednotka obdrÏela sponzorské dary a
to hasiãskou pﬁilbu od firmy GREGOR, dále
hodnotu nastﬁíkání autolakem u nového v˘jezdového vozidla VW Transporter od firmy

·RÁMEK a úhradu na zakoupení signalizaãního zaﬁízení pro nové vozidlo od soukromého
zemûdûlce Jiﬁího BARBO¤ÍKA. Jednotka tímto
vyjadﬁuje podûkování v‰em sponzorÛm za poskytnuté dary, které jsou úãinnou pomocí pro
ãinnost.
K vnitﬁnímu Ïivotu jednotky sdûlujeme, Ïe
pﬁijala 2 nové mladé ãleny a to Tomá‰e Soukupa a Jindﬁicha Daﬁinu. V souãasné dobû má
jednotka 15 ãlenÛ.
V závûru na‰í pravidelné relace pﬁejí ãlenové jednotky v‰em obãanÛm radostné proÏití vánoãních svátkÛ 2008, hodnû zdraví a spokojenosti v Novém roce 2009 bez mimoﬁádn˘ch
událostí, které by naru‰ily klid a Ïivotní pohodu.
Souãasnû upozorÀujeme a apelujeme na
obezﬁetnost pﬁi uÏívání zábavné pyrotechniky
pﬁi oslavách silvestra (kompetenãnost, rozsah,
uÏívání dûtmi) v dÛvûﬁe, Ïe tyto probûhnou jako
v letech pﬁedchozích.
Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel
Patrik Panocha - zástupce

PODùKOVÁNÍ HASIâÒM
Zastupitelé obce Velké Bﬁezno vyjadﬁují tímto podûkování místní jednotce poÏární ochrany za
urychlen˘ a velice odbornû proveden˘ zásah pﬁi poÏáru nákladního automobilu v ulici Zahradní
u domu ã.p. 142 dne 29. 11. 2008 v 4,35h
V˘pis ze záznamu o zásahu: - Oznámení na stanici do Ústí nad Labem 4.35 hod. - Vyhlá‰ení poplachu 4.36 hod. - Skuteãn˘ v˘jezd 4.41 hod. - Dojezd na místo poÏáru 4.43 hod.
Celkov˘ ãas od nahlá‰ení události do pﬁíjezdu na místo je 8 minut. Po ‰etﬁení Krajsk˘m hasiãsk˘m záchrann˘m sborem byl tento zásah vyhodnocen bez v˘hrad.
Dne 19. 11. 2008 ve 13,41h se uskuteãnilo provûﬁovací cviãení (vyhledávání cizích osob, v˘buch) v b˘valé budovû nemocnice, kde taktéÏ byla na‰e jednotka vyhodnocena velice kladnû.
O dal‰í ãinnosti budete podrobnû informováni v ãlánku „Hasiãi hlásí a informují“.
Dûkujeme tímto v‰em ãlenÛm JPO II za profesionální pﬁístup.
Zastupitelé Obce Velké Bﬁezno

Zima a vánoce jsou za dveřmi ...

ãERT
- malovala
Deniska Vojvodová

me zimními obrázky a prstovou malbou dûtí. To
aby nám pﬁipomínala zimu i v dobû, kdy zrovna nebude venku sníh.
4. prosince k nám pﬁijede divadlo „Mat˘sek“
a v tento den se ‰kolka promûní v peklo se
spoustou mal˘ch ãertíkÛ. „My se ãerta nebojíme“ to bude na‰e motto. A v „pekle“ nás nav‰tíví i Mikulá‰ a dûti odmûní mal˘mi dáreãky v
podobû balíãkÛ se sladkostmi a ovocem.
5. prosince pÛjdeme nazdobit vánoãní stromek do Tivoli. Inspirovala nás ﬁíjnová náv‰tûva
star‰ích dûtí ve skansenu v Zubnicích, kde dûti
vykrajovaly, pekly a zdobily perníãky. Teì vyrábíme papírové „perníãkové“ ozdoby na stromeãek.
10. prosince si budou dûti spoleãnû s rodiãi
vyrábût ozdoby a jiné drobnosti na vánoãní
stÛl.
15. prosince si dûti ozdobí ná‰ vánoãní stromeãek, abychom si u nûj mohli oslavit v‰ichni
spoleãnû 18. prosince vánoãní svátky a popﬁát
si hezké vánoce. A kdo nám nadûlí pod ‰kolní
stromeãek dárky ? Na to Vám dûti odpoví slovy

písniãky: „....Nûkam chodí Santa Klaus, nûkam
dûda Mráz, my na‰eho JeÏí‰ka pﬁivítáme
zas....“
Rádi si s dûtmi poslechneme písniãky Pavla
Nováka. Jeho koncert Tenkrát o vánocích bude
17.12.v aule Z· ve Velkém Bﬁeznû. Dne 19.
prosince star‰í dûti pobaví diváky sv˘m vystoupením na adventním veãeru v Tivoli. Pﬁipravují
se na nûj pilnû jiÏ od konce listopadu.
Touto cestou bychom rádi podûkovali v‰em
rodiãÛm, kteﬁí nám pﬁispûli sladkostmi a ovocem do mikulá‰sk˘ch balíãkÛ pro dûti. V‰em
lidem pﬁejeme krásné a klidné vánoce a v
novém roce mnoho zdraví, ‰tûstí a radosti.
Za kolektiv M·
Stanislava Motyãková, uãitelka

Prázdniny jsou jiÏ dávno za námi a podzim
pomalu konãí.
S prvním snûhem nás v mateﬁské ‰kole
ovládla zimní a vánoãní nálada. Dûti se tû‰í na
svátky, rodiãe moÏná o trochu ménû.
V mateﬁské ‰kole se na sváteãní dny pﬁipravujeme jiÏ od konce listopadu. Spoleãnû s
dûtmi malujeme a vyrábíme zimní v˘zdobu.
Na zaãátku mûsíce si okna ‰kolky vyzdobí-

PERNÍâEK - zdobila Simonka Kosíková
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Hlásí se Vám Îeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
Je to k neuvûﬁení, ale na‰e Obãanské sdruÏení Îeny Velkého Bﬁezna
a Valtíﬁova vstupuje do 3. roku své existence. Doufáme, Ïe jste si na nás
uÏ zvykli a v‰imli si i v˘sledkÛ na‰í ãinnosti. Na podzim leto‰ního roku
jste mûli s námi moÏnost shlédnout pﬁedstavení Docela velkého divadla
Litvínov s pﬁedstavením Sousedka, s hostujícími praÏsk˘mi herci Luká‰em Vaculíkem a Hanou Seidlovou. Dále dûtské divadelní pﬁedstavení
mosteckého divadla Rozmanitosti se hrou Klaunsk˘ orchestr. Dle ohlasÛ
jsme pﬁesvûdãeny, Ïe se vám uvedená pﬁedstavení líbila. Také jsme se
spoleãnû setkali pﬁi procházce lanovím v korunách stromÛ na hoﬁe Magnetovec poblíÏe skalního útvaru Hﬁib. To bylo jen pro odváÏné a stateãné malé i velké. Lampiónov˘ prÛvod se slavnostním znovuodhalenín
Masarykovy busty byl také va‰í hojnou úãastí kladnû hodnocen a urãitû
jste si pochutnali na opeãen˘ch buﬁtíkách. Kromû zábavy jsme také organizovaly i brigády na dûtsk˘ch hﬁi‰tích ve Valtíﬁovû - kolonce a ve Velkém Bﬁeznû v ulici SportovcÛ. Zde nám mnozí z vás ochotnû pomáhali
jak pﬁi údrÏbû sadov˘ch úprav, tak i pﬁi osazování nov˘ch herních prvkÛ.
V‰em brigádníkÛm moc a moc dûkujeme. Celková hodnota námi darovan˘ch houpaãek, prolézaãek a jin˘ch nov˘ch zaﬁízení ãiní 120 000,-Kã.
Abyste si udûlali pﬁedstavu o cenách herních prvkÛ najdûte si na webov˘ch stránkách : www: tomovy parky.cz, ãi www: TR Anto‰.cz
A co pro vás pﬁipravujeme? Dne 6.12.2008 od 16. hod. v sále Tivoli
Mikulá‰skou nadílku s pﬁedstavením divadla Ku‰. Hra má název Klauni
o vánocích. Urãitû pﬁijdou ãerti s Mikulá‰em a pﬁinesou i drobné dárky.
Dne 19.12. 2008 jsme pﬁipravovaly Adventní koncert. BohuÏel se vy-

skytly mnohé pﬁekáÏky a proto sledujte, prosím, plakáty, zda se nám tato
akce povede zajistit. Urãitû v‰ak pﬁijìte na námi organizovan˘ Ma‰karní
ples dne 31.1.2009 do kulturního domu Tivoli. Od 20.00 hod vám bude
hrát hudební seskupení Sortiment, bude pﬁedtanãení i tombola. Zaãnûte
uÏ vym˘‰let a ‰ít masky! Nejoriginálnûj‰í masky budou odmûnûny. Dne
28.2.2009 budeme pomáhat pﬁi pﬁípravû Plesu obecního úﬁadu. Zde vám
od 20.00 hod. zahraje hudební skupina Alternativa III. A nyní pozor!: Dne
1.3.2009 se uskuteãní v kulturním domû Tivoli Dûtsk˘ ma‰karní ples.
VáÏení pﬁátelé, blíÏí se doba vánoc a zimních radovánek. My vám pﬁejeme pﬁíjemné, klidné, niãím neru‰ené vánoãní svátky v kruhu rodinném,
mnoho zdraví a spojenosti v celém roce 2009 a tû‰íme se na dal‰í vzájemná setkání. Pﬁi rozdûlování dárkÛ nezapomeÀte ani na v‰echny dûti
v obci. Chceme totiÏ i v roce 2009 pokraãovat v modernizaci a roz‰iﬁování dûtsk˘ch hﬁi‰È a to tentokrát ve Velkém Bﬁeznû - Vítovû. Darujte
proto i nám mal˘ finanãní dárek na ã.ú. 212659595/0300, kter˘ pouÏijeme na tento úãel. Práci ve sdruÏení obûtujeme mnoho ze svého osobního volna po pracovní dobû a po dobû nutné k chodu na‰ich domácností, av‰ak bez va‰í finanãní pomoci se neobejdeme. O na‰em finanãním hospodaﬁení jsme kdykoliv pﬁipraveny vám pﬁedloÏit doklady. MÛÏete nám i psát na e-mail : zeny.vb.v@atlas.cz nebo si o nás pﬁeãíst na
webov˘ch stránkách www: zenyvbv.
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NÁZORY OBâANÒ POD âAROU - (pﬁíspûvky ãtenáﬁÛ otiskujeme bez pravopisné a grafické úpravy)
VáÏen˘ pane starosto,
jsem pravidelnou ãtenáﬁkou obecního Zpravodaje o kterém jsem si myslela Ïe je o komunální politice a je urãen v‰em obãanÛm. V posledním vydání jste se starosto zmínil, Ïe v komunální politice se nehledí napravo, nebo nalevo, neﬁe‰í se ideologické otázky, ale vûcné
problémy. Proã bylo tedy Zpravodaje vyuÏito
k volební kampani pro ODS viz. Pernekr,
Vonka. Není to náhodou kázání vody a pití
vína. Vûﬁím, Ïe v dal‰ím vydání toto starosto
vysvûtlíte, jak to tedy je, jsem z toho zmatená.
Sama jsem chtûla volit ODS, ale po tomto zji‰tûní jsem se rozhodla jinak.
âtenáﬁka Zpravodaje
VáÏená paní
Velice mne pﬁekvapil vá‰ názor, Ïe minulé
ãíslo ãasopisu bylo vyuÏito k volební kampani
ODS. V úvodním slovû starosty jsem se sice
o volbách zmínil. Vybízel jsem obãany, aby ke
krajsk˘m volbám pﬁi‰li a volili dle svého uváÏení ty, o nichÏ ví, Ïe v tomto na‰em kraji mohou
b˘t platn˘mi. Aby nevolili podle obliby vládních
politikÛ, ale hodnotili svou volbou práci politikÛ
krajsk˘ch. Aby nevolili takové osoby, které
budou v krajském zastupitelstvu pouze pro
ozdobu. Ani slovem jsem nedoporuãoval ODS
ani jinou stranu.
Jestli mûl b˘t tou propagací ãlánek zástupce hejtmana p. Vonky, pak ani on se ani slovem o krajsk˘ch volbách nezmínil. Jeho ãlánek,
v nûmÏ jeden z nejvy‰‰ích krajsk˘ch pﬁedstavitelÛ velmi kladnû hodnotí na‰i obec, je
pro obãany na‰í obce spí‰e ctí a svûdãí o v˘znamu na‰í malé obce v krajském mûﬁítku. Je
navíc skuteãností, Ïe nové sportovní hﬁi‰tû
u Základní ‰koly máme i díky jeho pﬁímluvû pﬁi
rozhodování Nadace âEZ o dotaci. Patﬁí za to
dík jemu i Ústeckému kraji.
V ãlánku o ãinnosti obce, ani v ostatních
m˘ch ãláncích není ani zmínka o propagaci
ODS. Ve‰kerá ãinnost a úspû‰né realizace
obecních vûcí, jsou prezentovány dÛslednû
jako práce celé samosprávy a obãanÛ. Nikdy
nebyl v Ïádném vyjádﬁení zdÛrazÀován podíl
zastupitelÛ za ODS na práci samosprávy.
Informace o tom, Ïe pﬁedseda rady starostÛ
na‰eho Velkobﬁezenského mikroregionu p.
Pernekr , starosta Zubrnic, kandiduje do krajského zastupitelstva nikoho nenavádûla aby jej
volil. Byla to pouze zajímavá informace o v˘znamném pﬁedstaviteli sousední obce, která
v pﬁípadû jeho zvolení, by mohla mít pozitivní
vliv i na na‰i obec.
Tyto informaãní ãlánky ãiní ze Zpravodaje
propagaãní leták ODS? Jenom proto, Ïe já,
Vonka a Pernekr jsme veﬁejnû spjati s ODS?
Tímto zpÛsobem naleznete propagaci ODS,
pﬁípadnû jiné strany kdykoli, v jakémkoliv materiálu. I v kaÏdém Zpravodaji je zpráv
o osobách a ãinech spojen˘ch s ODS, ale
i s jinou stranou, na kaÏdé stránce deset.
Va‰e tvrzení o zneuÏití podzimního zpravo-

daje k volební kampani ODS proto odmítám.
Je mi líto, Ïe takov˘ názor máte. ·koda, Ïe jste
se nepodepsala, pokusil bych se vám jej rozmluvit.
Pokud vy, nebo nûkdo z ãtenáﬁÛ hledal
a nûkde hluboko mezi ﬁádky podzimního Zpravodaje na‰el v˘zvu voliãÛm „volte ODS“ pak
se mu hluboce omlouvám. Rozhodnû to nebylo úmyslem m˘m, ani nikoho z kolegÛ podílejících se na redakci.
M. Moucha.
■ ■ ■
Dovoluji si poloÏit tímto starostovi obce
nûkolik otázek,které se t˘kající se fungování nûkter˘ch ãinností v obci Velké Bﬁezno :
Pane starosto,informujte velkobﬁezenskou
veﬁejnost :
1. jaké kroky ãiní vedení obce k opûtovnému
návratu zubního lékaﬁe do obce.Ukonãením
jeho ãinnosti v obci se pro ﬁadu obyvatel náv‰tûva lékaﬁe stala komplikovaná.Zubní lékaﬁ
v obci existoval z dob 1 republiky.?
2. jak bude obec postupovat v pﬁípadû,Ïe se
p.lékárnice po zimû nevrátí . Lékárna po 50
letech existence ukonãila minul˘ t˘den svoji
ãinnost a mnoha lidem nepﬁítomnost lékárny
zkomplikuje Ïivot.?
3. Jaké kroky podniká vedení obce k zamezení pﬁípadného uzavﬁení po‰ty v obci.Po‰ta
v v obci existovala jiÏ z dob 1 republiky a nemusím popisovat,jaké nepﬁíjemné dÛsledky by
pro mnohé obãany nastaly. ?
4. Jaká technická opatﬁení pﬁijímá vedení
obce,aby se nezdraÏilo vodné,neboÈ obec má
vody dostatek, jen je tﬁeba ji ﬁádnû vyuÏívat.?
Nelze jen donekoneãna nakupovat vodu za
dvojí vodné od SãVK.To lze pouze v mimoﬁádn˘ch situacích a doãasnû !
5. V jakém ãasovém intervalu dennû dodáváte do veﬁejného vodovodu závadnou vodu,
z Valtíﬁova,kde je nepﬁípustné mnoÏství dusiãnanÛ a tato voda není proto vhodná ke konzumaci ? To proto,aby obãané a zejména dûti vûdûli,kdy ji nekonzumovat.Dále informujte,kam
aÏ tato voda v systému doteãe ? Nebo doporuãujete ji vÛbec nekonzumovat v celé obci ? (
dusiãnany se pﬁevaﬁením neodstraní ) Obec
prodává obecní byty,jeÏ jsou sociálními
byty.Jak zabezpeãí pﬁípadné bydlení pro sociálnû potﬁebné,kteﬁí si byt nemohou dovolit koupit
a ten bude prodán jinému zájemci,kde je
moÏné s nimi ukonãit nájem.O stﬁechu nad hlavou dnes lze pﬁijít velmi snadno.?
6. Vysvûtlete veﬁejnosti tvrzení obce,kdy nekoupí-li prodávan˘ byt uÏivatel,je ﬁada zájemcÛ
o koupi bytu i celého domu.Proã je vlastnictví
bytu pro obec nev˘hodné a téhoÏ bytu pro soukromníka v˘hodné i kdyÏ ten b˘vá zatíÏen
navíc hypotékou ? Nejde spí‰e o zbavování se
veﬁejného majetku a nepﬁíjemného spravování
a hospodaﬁení s ním ? KdyÏ uÏ, tak férové by
bylo v takov˘chto pﬁípadech, nájemci prona-

jmout jin˘ odpovídající obecní byt.VÏdyÈ nájemci bûÏí doslova o stﬁechu nad hlavou. ? (nûkteﬁí nájemci zde bydlí navíc podstatnou ãást Ïivota i to je tﬁeba zohlednit)
7. Jak bude obec postupovat v realizaci vodovodního pﬁivadûãe z Le‰tiny v pﬁípadû,kdy
nedostane podporu,ne kterou není právní
nárok?
Jde o velmi ãasto diskutované problémy
a které jsou závaÏné pro ty, kter˘ch se t˘kají
a ﬁada z nich dopadají plo‰nû na v‰echny.Je
i ﬁada dal‰ích diskutovan˘ch témat,ale ty aÏ
v v pﬁí‰tím vydání zpravodaje.
Václav Burian
Odpovûì na dotazy p. Buriana
K uzavﬁení zubní ordinace
Nikoho z nás jistû netû‰í, Ïe svou stomatologickou ordinaci v na‰í obci paní MuDr Jankovská uzavﬁela. Jejím dÛvodem bylo vyuÏívání této ordinace pouze cca 100 klienty, coÏ
pro její provoz bylo neefektivní. Zavázala se
v‰ak, Ïe bude tûmto klientÛm poskytovat stomatologické sluÏby ve své ordinaci v Ústí n.L.,
coÏ plní. V rámci nájemní smlouvy k budovû
zdravotního stﬁediska, která byla pﬁed lety
uzavﬁena, se k poskytování zdravotních sluÏeb, praktického a dûtského lékaﬁe i stomatologa zavázal provozovatel zdravotního stﬁediska. Cel˘ rok se MuDr Vondráková i vedení obce snaÏí získat stomatologa, kter˘ by
v obci pÛsobil, av‰ak marnû. DÛvodem je v‰eobecnû znám˘, kritick˘ nedostatek stomatologÛ v celém regionu i státû a mal˘ poãet klientÛ v místû. Obû strany oslovily ﬁadu lékaﬁÛ.
Odpovûì vÏdy znûla ve smyslu: Mám plno,
musím z kapacitních dÛvodÛ odmítat nové klienty i ve své ordinaci. Zaji‰Èovat provoz dal‰í
ordinace jeden den v t˘dnu, je z ekonomického dÛvodu nemoÏné. Pravomoci a moÏnosti
starosty a rady obce tím konãí. Dokud se situace ve zdravotnictví a stomatologické péãi
nezlep‰í, nemáme v na‰í obci moc ‰ancí
zubní ordinaci obnovit.
K pﬁechodnému uzavﬁení lékárny
DÛvody pﬁechodného uzavﬁení v˘dejny lékÛ
v na‰í obci jsou na Ïádost paní Mgr Kunãické
zveﬁejnûny ve zpravodaji. Vedení obce, pﬁes
nabídku ve‰keré pomoci k zaji‰tûní jejího nepﬁetrÏitého provozu, musí její rozhodnutí respektovat. K znovuotevﬁení této v˘dejny lékÛ,
jako souãásti novû otevﬁené lékárny na Novosedlickém námûstí na Stﬁekovû v co nejbliÏ‰ím
termínu, vedení obce poskytuje Mgr Kunãické
intenzivní, v‰estrannou pomoc. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe se znovuotevﬁení lékárny podaﬁí. Jiné
krizové ﬁe‰ení budeme hledat v pﬁípadû, pokud
souãasná snaha bude selhávat.
K uzavﬁení po‰ty
Jsme si vûdomi, Ïe omezení sluÏeb po‰ty,
lékárny, stomatologa, které jsou v obci jiÏ od
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dob 1 republiky je pro na‰e obãany velmi nepﬁíjemné. Vedení obce má samozﬁejm˘ zájem,
aby k jejich zru‰ení jejich provozovateli nedo‰lo. Na jednání s vedením oblastního ﬁeditelství
Po‰ty jsme byli ubezpeãeni, Ïe není v jejich
plánu uzavﬁení zdej‰í poboãky. Na‰e poboãka
nebyla ani v seznamu po‰t, jejichÏ zámûr uzavﬁení byl pﬁed ãasem zveﬁejnûn a na‰tûstí vládou odmítnut. Uzavﬁení na‰í po‰ty tedy nehrozí.
K dodávce pitné vody
NezdraÏení vodného nemÛÏe obec zaruãit.
Dle vodního zákona se spotﬁebitelÛm rozúãtovávají náklady na provoz vodního hospodáﬁství
dle pravidel regulovan˘ch cen. A náklady rostou tak, jak rostou vstupy. I dále popsaná opatﬁení, pﬁes v‰echnu snahu o co nejúspornûj‰í
ﬁe‰ení, se v‰ak budou promítat do zv˘‰ení
ceny vodného. Pﬁesto vodné bylo, je a urãitû
bude levnûj‰í neÏ u SãVaK.
Nákup vody od SãVaK je nezbytn˘ pro udrÏení normové kvality dodávané vody na‰im
spotﬁebitelÛm. Technická opatﬁení, která jsme
v prÛbûhu posledních dvou let byli nuceni provést, odstranila dlouholeté problémy, které
byly v minul˘ch letech zanedbány. Obecní vodovod byl vybudován dominantnû na zdroji ve
Valtíﬁovû, o kterém je desetiletí známo, Ïe je
z hlediska obsahÛ dusiãÀanÛ problémov˘.
V pﬁedchozích 20 letech, místo realizace technick˘ch opatﬁení zamezujících dodávku kontaminované vody z Valtíﬁova, bylo prosazováno
povolení hygienika na dodávku této nekvalitní
vody obãanÛm. Díky tomu obãané dostávali
pitnou vodu, mnohdy obsahující více neÏ hygienick˘mi normami povolené mnoÏství dusiãÀanÛ.
Je pravdou, Ïe v obci je dostatek vody. Vût‰ina zdrojÛ vody v‰ak je z hlediska kvality vody
dlouhodobû problémová. Náprava tohoto
stavu, dodávka pitné vody v normové kvalitû,
vyÏaduje velké investice. VyÏaduje odstavení
kontaminovaného zdroje Valtíﬁov a pﬁivedení
kvalitní vody z Le‰tiny za cca 20 mil Kã. Na pﬁípravû této investice se intenzivnû pracuje. Nadûjí na její realizaci je dotace z EU, o kterou
budeme moci poÏádat v prvém moÏném termínu plánovacího období dotaãních v˘zev
v lednu. Na to jsme pﬁipraveni. Pokud bychom
s na‰í Ïádosti o dotaci EU neuspûli, pﬁipravujeme alternativní, av‰ak provoznû draÏ‰í variantu, vybudování úpravny vody ze studní Valtíﬁov. Tyto obecní investice pﬁipravujeme proto,
Ïe v minulosti se obec rozhodla provozovat
vodní hospodáﬁství ve vlastní reÏii a nepﬁenechat jeho provozování SãVaK jako vût‰ina obcí
v regionu. Za toto rozhodnutí se nadále stavíme, chceme obecní vodovod provozovat i v budoucnu, protoÏe cena vodného je pro obãany
v˘hodnûj‰í. Dlouhodobû odsouvan˘ problém,
ﬁe‰ící dostatek kvalitní pitné vody pro v‰echny
obãany, je prioritou souãasné a jistû i budoucích samospráv.
Do doby, neÏ budeme moci vyuÏívat kvalitní
vodu z Le‰tiny, provedli jsme v posledních
dvou letech ﬁadu technick˘ch a provozních
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opatﬁení s náklady ve v˘‰i statisícÛ korun.
Zprovoznûní zdroje U Drtiãe, intenzifikaci zdroje ve Vítovû u PumprÛ, v zamezení dodávky
kontaminované vody z Valtíﬁova pﬁímo do sítû
ke spotﬁebitelÛm a míchání omezeného mnoÏství této vody s nakupovanou vodou od SãVaK
ve vodojemu Valtíﬁov na normovou kvalitu.
Tím je od listopadu tohoto roku zamezeno,
aby se ke v‰em spotﬁebitelÛm v celé obci dostala voda obsahující vût‰í, neÏ povolené
mnoÏství dusiãÀanÛ. Spotﬁebitelé nemusí proto
mít obavy, Ïe jim bude z obecního vodovodu
dodávána nekvalitní voda.
Îádáme v‰ak, aby v‰ichni dbali na úspornou
spotﬁebu zejména v letním období. Hromadné
zalévání a plnûní bazénÛ drahou pitnou vodou
by mohlo vést opût k pﬁechodn˘m problémÛm.
K prodeji obecních bytÛ
Obec vlastní a provozuje v souãasné dobû
220 obecních bytÛ v 44 domech, ve kter˘ch
bydlí více jak ãtvrtina obyvatel obce. Rozhodnû
ne v‰ichni jsou sociálnû potﬁební. Vût‰ina bytÛ
je v domech star‰ích 50 let, s dlouhodobû zanedbávanou údrÏbou. Z toho v mnoha domech
byly v posledních 10 letech vybudovány podkrovní byty se státní dotací které obec po 20 let
nemÛÏe prodat. Zajistit potﬁebné opravy v‰ech
domÛ a bytÛ a jejich uvedení do stavu odpovídajícího kvalitû bydlení 21 století je nad moÏnosti obecního rozpoãtu.
Zastupitelstvo jiÏ v minulosti proto rozhodlo
o postupném prodeji nûkter˘ch bytov˘ch domÛ,
roãnû v poãtu 10 aÏ 15 bytÛ a to pﬁednostnû
nájemníkÛm. V loÀském roce schválilo pravidla,
podle kter˘ch se prodeje ﬁídí. KaÏd˘ prodej
bytÛ je schvalován zastupitelstvem a projednáván s nájemníky se snahou o minimalizaci sociálních dopadÛ. Jistû je pro nûkteré nájemníky
prodej jejich nájemních bytÛ nepﬁíjemn˘. Nehodláme v‰ak dopustit, aby nûkdo z nich skonãil na ulici. Pokud platí nájemné a koupû bytu
je pro nû sociálnû neúnosná, jsme pﬁipraveni
prodej jejich bytu odloÏit, nebo jim v rámci
moÏností zajistit jin˘ obecní byt.
V˘tûÏek z prodeje obecních bytÛ v tomto
roce byl urãen na financování sociálních bytÛ
Markéta ve Vítovû a z pﬁí‰tích prodejÛ je urãen
k financování potﬁebn˘ch oprav a rekonstrukcí
ostatních obecních domÛ.
Je smutné, Ïe 20% souãasn˘ch nájemníkÛ
nájemné neplatí a celkov˘ dluh na nájemném
ãiní 1,5 mil Kã, které chybí na opravy a údrÏbu
bytÛ tûch, kteﬁí nájemné platí. Proto konãí tolerance k takov˘m nájemníkÛm, z nich mnozí
mají dostateãné pﬁíjmy aby nájemné platit
mohli.
Prodej malé ãásti obecních bytÛ tedy v Ïádném pﬁípadû neznamená, Ïe by se obec zbavovala svého majetku, ale zajistí jeho zhodnocování a jeho kvalitnûj‰í spravování. Nadále je
prioritou obce zaji‰tûní bydlení pro sociálnû potﬁebné obãany obce plnící si své povinnosti nájemníka, zvlá‰tû pak placení nájemného.
M. Moucha
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Panu starostovi obce Velké Bﬁezno
17.listopadu 2008.
Bezprecedentním zpÛsobem jste zahodil
pﬁíspûvky p. Václava Buriana,které ﬁádnû
a vãas pﬁedal do uzávûrky.Byly to pﬁíspûvky
technického charakteru, t˘kající se dûní
v obci,které nikoho neuráÏely i kdyÏ se Vám
nemusely líbit.
Na 13.zastupitelstvu obce Velké Bﬁezno jste
odmítl tyto ãlánky zveﬁejnit s tím, Ïe byste na
nû musel dlouze odpovídat, ãímÏ by nezbylo
místo pro pﬁíspûvky obãanÛ a organizací z Velkého Bﬁezna. Ve skuteãnosti byl Zpravodaj jiÏ
hotov a jak jsme v‰ichni pochopili po jeho obdrÏení, byl pﬁipraven jako pﬁedvolební plátek
ODS.
Obhajoval jste se slovy o svojí odpovûdnosti za zpravodaj,coÏ je nesmysl,protoÏe za ãlánky nese odpovûdnost pisatel.PoÏadoval jste
rovnûÏ pﬁedem projednání v zastupitelstvu, kde
máte v koalici vût‰inu, coÏ by v dÛsledku znamenalo cenzuru a tu jsme jiÏ jednou nekompromisnû odmítli.
Podivnou úlohu zde sehrála komise marketinková a cenzurní v ãele s M. Kulhánkem,nad
jejíÏ dal‰í existencí byste se mûl zamyslet.
Následnû obdrÏely domácnosti zpravodaj,
dá-li se to tak nazvat,protoÏe tento zpravodaj
byl pﬁedvolebním ideov˘m plátkem ODS.
Tímto ãinem jste dal najevo veﬁejnosti,Ïe nejste nestrann˘ starosta a tento Vá‰ skutek vnímáme jako zavrÏeníhodn˘.
Demokracie je také o svobodû slova kaÏdého ãlovûka.Zastupitelská demokracie je o pluralitû vícero volebních stran a to Vy po‰lapáváte.
Uji‰Èujeme Vás,Ïe nemáme zájem se stát
Ïádnou sloÏkou národní fronty,kterou byste
ovládal,neboÈ jsme opozicí.
UpozorÀujeme,Ïe tento zpravodaj je hrazen
z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ a úãelem je poskytování informací o dûní v obci.Proto navrhujeme,
abyste naklad na jeho vydání uhradil do pokladny obce.
SdruÏení nezávisl˘ch, Velké Bﬁezno
Odpovûì na dopis starostovi.
VáÏen˘ ãtenáﬁi
Do kaÏdého vydání zpravodaje je zasílán
pﬁíspûvek zastupitele pana Buriana, kter˘ pﬁená‰í diskuzi o dílãích problémech pracovního
jednání zastupitelstva na stránky novin. Neustále osoãuje nové vedení obce z prosazování
sv˘ch zájmÛ 8 koaliãními hlasy a z ignorování
7 zastupitelÛ za SNK. Podsouvá vedení obce
podivné zámûry na základû nepodloÏen˘ch
fám a pﬁekroucen˘ch faktÛ. Znepokojuje veﬁejnost, aby ztratila dÛvûru v obecní politiku.
VyãleÀuje se jako opozice proti souãasnému
vedení. Odmítá na‰e v˘zvy ke spolupráci, bagatelizuje a napadá kaÏdou na‰i snahu a úspûch. Má pravdu, Ïe takové praktiky jsou
v dne‰ní politice na‰í zemû obvyklé. Odpovûdi na nepodloÏená a nepravdivá tvrzení ko-

mentuje jako potlaãování svobody slova, útok
na demokracii.
V pﬁedchozích ãíslech zpravodaje byly jeho
ãlánky zveﬁejnûny, vãetnû m˘ch odpovûdí na
nû. ¤adou obãanÛ to bylo komentováno tak, Ïe
je hádky p. Buriana a Mouchy nezajímají a obtûÏují. Do minulého vydání zpravodaje zaslal
p. Burian opût kontraverzní ãlánky, ke kter˘m
jsem musel zaujmout stanovisko a vyvrátit
v nich obsaÏená nepravdivá tvrzení ( jejich
úplné znûní si mÛÏete pﬁeãíst na webov˘ch
stránkách obce). Tím se opût roz‰íﬁil poãet
stran zpravodaje, vûnující se vûci ﬁe‰itelné jednodu‰e v pracovním poﬁádku zastupitelstva.
Rozhodl jsem proto o nezveﬁejnûní sporu Burian - Moucha v tomto vydání a pﬁedloÏil ãlánky obou sporn˘ch stran zastupitelstvu, které je
vydavatelem obecního Zpravodaje. PoÏádal
jsem zastupitelstvo o rozhodnutí, zda zveﬁejnit,
nebo nezveﬁejnit inkriminované ãlánky a to tﬁíãtvrtinovou vût‰inou zaruãující respektování názoru naprosté vût‰iny. V pﬁípadû rozhodnutí

zastupitelstva o zveﬁejnûní, jsem zaruãil jejich
dotisk, jako souãást podzimního ãísla Zpravodaje. Domnívám se, Ïe tento mÛj postup byl
v souladu s principy zastupitelské demokracie.
Po hodinové diskuzi zastupitelÛ byl pﬁijat závûr,
Ïe mají b˘t zveﬁejÀovány napﬁí‰tû ve‰keré pﬁíspûvky a o konfrontaãních ãláncích se pﬁí‰tû
máme spolu dohodnout. Zastupitelstvo, vydavatel Zpravodaje, tak rozhodlo, Ïe p. Burian
mÛÏe zveﬁejÀovat své v˘pady a já se mohu
k nim vyjadﬁovat. DÛsledkem je i dne‰ní ãlánek
napadající mne z nekalého jednání.
Odmítám proto ve‰keré v˘pady a obvinûní
obsaÏené v tomto ãlánku starostovi, podepsaném anonymnû „SdruÏení nezávisl˘ch Velké
Bﬁezno“ a zaslaném ke zveﬁejnûní p. Burianem.
Odmítám i pﬁená‰ení hádek mezi dvûma
ãleny zastupitelstva na stránky Zpravodaje.
Odmítám i obvinûní, Ïe vedení obce pﬁistupuje rozdílnû k zastupitelÛm a dûlí je na koalici
a opozici. Opozici vedení obce vyhlásil p. Bu-

Judo ve Velké Bﬁeznû
„Mnohokrát se mû ptali rodiãe, kteﬁí vozili dûti na judo do Ústí nad Labem, zda by
nebylo moÏné otevﬁít krouÏek juda u nás
pﬁímo ve ‰kole. BohuÏel se nedaﬁilo najít zapáleného a kvalifikovaného trenéra. Jistû tu‰íte, Ïe nûkteré nároãnûj‰í bojové sporty se
mohou provádût pouze pod vedením plnû
kvalifikovan˘ch odborníkÛ.
KdyÏ mû pﬁed více neÏ rokem nav‰tívil
pan Buchar s nabídkou zaloÏení judistického oddílu, zaãal jsem mít postupnû pocit, Ïe
se blíÏí den, kdy velkobﬁezensk˘m dûtem
nabídneme dal‰í plnohodnotné trávení volného ãasu. Uplynulo je‰tû nûkolik mûsícÛ,
kdy jsme prom˘‰leli v‰echny problémy,
které je potﬁeba pﬁekonat. V˘raznû tomuto
zámûru také pomohla obec, která uvolnila
na zakoupení speciální judistické Ïínûnky 66
840,- Kã.
A tak se definitivnû od nového ‰kolního
roku tﬁikrát t˘dnû hlavní trenéﬁi manÏelé Bucharovi vûnují zájemcÛm o judo z na‰í obce
a okolí. Nejenom já, ale i ﬁada rodiãÛ mlad˘ch judistÛ sledujeme mnoÏící se zprávy o
úspû‰ích na soutûÏích. V souãasné dobû
neslaví úspûchy pouze mladí judisté, ale i
trenéﬁi! Na mistrovství âeské republiky v
katách získal Tomá‰ Buchar jedno ãtvrté,
dvû tﬁetí a Vûra Bucharová dal‰í tﬁetí místo!!
Myslím, Ïe by obecní veﬁejnost o tomto
úspûchu mûla vûdût a ocenit, Ïe na‰im
dûtem se vûnují opravdu mistﬁi ve svém
oboru.“
PaedDr. Jan Darsa

Po pÛlroãním trénování, kter˘ od záﬁí 2008
probíhá 1,5 hodiny pravidelnû v pondûlí, stﬁeda,
pátek, s pevnû stanoven˘m tréninkov˘m plánem jsou jiÏ viditelné v˘sledky. Na tréninky se
k nám sjíÏdí i dûti z Ústí nad Labem, Chabaﬁovic, Kﬁe‰ic, Tûchlovic a Zubrnic. Vût‰ina dûtí je
ve vûku od 6-ti do 12-ti let, ale máme i dorostence.
Na soutûÏe jezdili nejen zku‰ení závodníci,
ale uÏ i Ïáci (mláìata, koÈata), kteﬁí poprvé oblékli kimono v kvûtnu. Od kvûtna do konce listopadu, se podaﬁilo vybojovat pro Velké Bﬁezno celkem 31 medailí, z toho 6 zlat˘ch, 12
stﬁíbrn˘ch a 13 bronzov˘ch. Byli jsme úãastníky „Velk˘ch cen“: 4x zlato, 5x stﬁíbro a 2x

rian sám, sv˘m rozhodnutím, i kdyÏ s vût‰inou
usnesení zastupitelstva souhlasí i on a tím za
ﬁízení obce nese i on odpovûdnost.
Ubezpeãuji vás, váÏení obãané této obce, Ïe
tyto ãlánky nejsou prav˘m obrazem stavu samosprávy. Starosta a rada mají velmi omezené pravomoci bez souhlasu zastupitelstva.
Ve‰kerá jejich ãinnost nerozli‰uje mezi koalicí
a opozicí. Zájem mají o spolupráci, respektování a získání názoru a souhlasu v‰ech 15 ti
zastupitelÛ ve v‰ech obecních vûcech. Zastupitelstvo na sv˘ch jednáních v naprosté vût‰inû
jedná konstruktivnû a pﬁijímá svá rozhodnutí
o obecních záleÏitostech v souladu. Pﬁesvûdãit se mÛÏete sami o v˘sledcích hlasování
o usneseních zastupitelstva, pﬁístupn˘ch na
webu obce. Naprostá vût‰ina hlasování je za
souhlasu v‰ech pﬁítomn˘ch, v˘jimkou je nesouhlas maximálnû 3 zastupitelÛ s pﬁijíman˘m
usnesením.
Omlouvám se, Ïe svou obhajobou vás
musím obtûÏovat.
M. Moucha
bronz, z „Krajského pﬁeboru“: 1x stﬁíbro a 1x
bronz, v‰e ve prospûch judistÛ Z· Velké
Bﬁezno. Prezentace oddílu základní ‰koly
byla úspû‰ná i na Mistrovství âR veteránÛ
nad 30let s mezinárodní úãastí 1x stﬁíbro a z
Mistrovství âR v kata 3x bronz.
V polovinû prosince 2008 nás ãeká poslední velké soutûÏ „Vánoãní turnaj v Teplicích“.
V‰echny soutûÏe, ãlánky z Ústeckého deníku, kde o nás pravidelnû pí‰í a fotografie
naleznete na webov˘ch stránkách ‰koly.
Dûkujeme sponzorÛm, aktivním rodiãÛm,
v nûkter˘ch pﬁípadech spolutrenérÛm, rodiãÛm na závodech, obci, ‰kole a hlavnû
dûtem judistÛm a pﬁejeme jim v roce 2009
hodnû judistick˘ch úspûchÛ pro Velké Bﬁezno a Vám v‰em krásné Vánoce a úspû‰n˘
Nov˘ rok 2009.
Za judo Tomá‰ Buchar

Od kvûtna leto‰ního roku probíhají ve
‰kolní tûlocviãnû tﬁikrát v t˘dnu pravidelné
tréninky. Z pÛvodnû pﬁihlá‰en˘ch 44 dûtí se
pravidelnû tréninku zúãastÀuje 33 dûtí.

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

●

9 / 2008

Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bﬁeznû
SPORTOVNÍ AKCE
V ﬁíjnu se 2 druÏstva na‰ich ÏákÛ zúãastnila tradiãní sportovní soutûÏe - branného závodu, kter˘ poﬁádá Mûstská policie v Ústí n.L. v rámci
projektu Prevence kriminality. Po nûkolikalet˘ch pﬁedchozích úspû‰ích v
této soutûÏi jsme
se tentokrát „jen“ zúãastnili. Podobû dopadla i úãast v okresním pﬁeboru ve skoku vysokém, kter˘ pro Ïáky speciálních ‰kol poﬁádala Z·P v
Ne‰tûmicích.

PRIMÁRNÍ PREVENCE
V mûsíci záﬁí jsme vyuÏili nabídky Mûstské policie v Ústí n.L. na poﬁádání besedy
ke zv˘‰ení právního vûdomí ÏákÛ.V ﬁíjnu se na‰e ‰kola zapojila do
projektu Dûti a právo.Nejdﬁíve probûhla beseda s kurátorkou pro dûti a
mládeÏ z odboru sociálních vûcí-oddûlení sociální prevence Magistrátu
ÚL.Tématem byly sociálnû patologické jevy mezi dûtmi a mládeÏí z hlediska práva. Projekt pokraãoval v listopadu, kdy probûhla beseda s pracovnicí Probaãní a mediaãní sluÏby v Ústí n.L. a soudkyní Okresního
soudu v Ústí n.L., která objasnila dûtem problematiku trestnû právní odpovûdnosti na ﬁadû pﬁíkladÛ ze své soudcovské praxe.
AKCE MULTIKULTURNÍ V¯CHOVY
Spolupráce s Obãansk˘m sdruÏením Oberig navázaná ﬁeditelkou
‰koly v minulém ‰kolním roce pokraãuje i nadále.Toto sdruÏení se pﬁeváÏnû zab˘vá otázkou integrace cizincÛ do bûÏného Ïivota a prací s
dûtmi a mládeÏí prostﬁednictvím v˘chovn˘ch, vzdûlávacích a kulturních
aktivit. Pracovnice o.s. pﬁipravily v listopadu pro Ïáky 2.stupnû 2 akce zamûﬁené na poznávání Ïivota cizincÛ, pﬁedev‰ím mlad˘ch lidí. Nejdﬁíve se
prostﬁednictvím hry pokusili vÏít do pocitÛ cizince a poté si ve ‰kolní kuchyÀce vyzkou‰eli pﬁípravu jídla ruské kuchynû- blinãiky s masem. Dal‰í
akce byla zamûﬁená na seznámení se s názory, pocity, pﬁáními, radostmi a starostmi mlad˘ch lidí-cizincÛ, kteﬁí v Ústí n.L. studují nebo pracují
a opût nechybûla pﬁíprava dal‰ího národního jídla - bliny s tvarohem.
PODZIMNÍ V¯TVARNÉ A PRACOVNÍ DÍLNY
Îáci byli rozdûleni do 4 skupin, kaÏdá skupina se postupnû zúãastnila v˘tvarn˘ch a pracovních aktivit, takÏe si v‰ichni odnesli domÛ vlastní
v˘robky s podzimní tematikou. V jedné z dílen napﬁ. Ïáci pekli jableãn˘
závin a jablka v Ïupanu, v dal‰ích vyrábûli obrázek z víãek PET lahví,
závûs s listy vytvoﬁen˘ pomocí ubrouskové techniky a ozdobn˘ kvûtináã
s pﬁírodninami.
LAMPIONOV¯ PRÒVOD A CESTA STRA·IDELN¯M LESEM
V listopadu na‰e ‰kola uspoﬁádala lampionov˘ prÛvod spojen˘ s Cestou stra‰ideln˘m lesem. Na trase kolem hﬁi‰tû TJ Jiskra a kolem ‰koly
bylo pﬁipraveno nûkolik stanovi‰È, na kter˘ch musely dûti za asistence
stra‰ideln˘ch bytostí plnit zábavné úkoly a získaly tak Ïetony, které na
zahradû ‰koly je‰tû po zodpovûzení otázek u vûdmy mohly vymûnit za
sáãky se sladkostmi.V pﬁevlecích stra‰ideln˘ch bytostí byly kromû na‰ich
ÏákÛ i studenti z gymnázia Jateãní, kteﬁí nám pomáhají pﬁi organizaci podobn˘ch akcí jiÏ pravidelnû.I kdyÏ byla akce opût urãena i pro ostatní dûti
z obce a propagace byla zaji‰tûna vylepením informaãních letáãkÛ od
V.Bﬁezna po Svádov, tentokrát se zúãastnili jen Ïáci na‰í ‰koly.MoÏná je
to i tím, Ïe pﬁi vyvû‰ení informací o akcích ‰koly se jiÏ opakovanû nûkolik let setkáváme s tím, Ïe ihned po jejich zveﬁejnûní je nenechavci, kter˘m zﬁejmû aktivity ‰koly vadí, odstraní.
·KOLNÍ V¯LET DO LITOMù¤IC
V listopadu jsme nav‰tívili mûsto Litomûﬁice.Nejdﬁíve jsme byli na krátké exkurzi v Dílnû ruãního papíru, kde se Ïáci seznámili s tradiãní v˘robou ruãního papíru, poté jsme se vydali na procházku po mûstû.Do‰li
jsme na Dómské námûstí , kde jsme si prohlédli kostel sv.·tûpána a poslechli si v˘klad o historii této církevní památky. Nejvíce se Ïáci tû‰ili na
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v˘stavu pravûk˘ch zvíﬁat, z nichÏ vût‰ina byla pohyblivá.KaÏd˘ se chtûl
zvûãnit v hlavû pravûkého zvíﬁete pojmenovaného Fotosaurus.
NÁV·TùVA ZOO V ÚSTÍ N.L.
Na konci listopadu jsme nav‰tívili ústeckou zoo a zúãastnili jsme se
zajímav˘ch v˘ukov˘ch programÛ . Mlad‰í Ïáci se zúãastnili programu
Zvíﬁata hrou, star‰í Ïáci pak Stezkami zoo.Prohlídka byla doplnûna zajímav˘m vyprávûním pracovníka zoo pana R.Ne‰etﬁila s nahlédnutím i do
zákulisí bûÏného chodu zahrady.
VZDùLÁVÁNÍ UâITELÒ
Od zaãátku ‰kolního roku se uãitelé zúãastnili nûkolika vzdûlávacích
semináﬁÛ a kursÛ, napﬁ.
semináﬁ Aj na 1.stupni Z·
semináﬁ Prvouka 2
Konference k environmentální v˘chovû Kapradí
Tvoﬁivá ‰kola - âj, M
semináﬁ Tûlesnou v˘chovou ke zdraví
semináﬁ ·ikanování
Celostátní setkání ﬁeditelÛ speciálních ‰kol
semináﬁ Cesty k efektivní v˘uce âj
semináﬁ Finanãní gramotnost
DAL·Í AKCE
• Náv‰tûva Veletrhu vzdûlávání
V listopadu se Ïáci 8. a 9.roã. zúãastnili veletrhu vzdûlávání, na kterém se prezentovala vût‰ina stﬁedních ‰kol v Ústí n.L. s nabídkou studijních a uãebních oborÛ na dal‰í ‰kolní rok.
• Spolupráce s Domovem pro seniory
V rámci pracovního vyuãování nav‰tívila dûvãata klienty Domova pro
seniory ve Velkém Bﬁeznû a spoleãnû vyrábûli dekorativní pﬁedmûty k v˘zdobû, pak zase pozvala dûvãata klienty Domova do ‰koly a spoleãnû
pekli jableãn˘ závin.
• ·kolská rada
V ﬁíjnu probûhla ve ‰kole volba nové ‰kolské rady
CO JE·Tù PLÁNUJEME?
V prosinci vystoupí Ïáci ‰koly v Domovû pro seniory, probûhne mikulá‰ská besídka, na kterou jsme pozvali i studenty z gymnázia Jateãní, pﬁipravujeme vánoãní pracovní a v˘tvarné dílny Inspirace, vánoãní besídku
a v t˘dnu od 15.12. také Vánoãní zpívání v kostele ve Valtíﬁovû.

Vánoce mají dlouhou tradici
Vánoce uÏ jsou koneãnû tady.Den JeÏí‰ova narození se ale slaví v
kﬁesÈanském svûtû od 4.století 25.prosince.V˘chodní církev slavila narození JeÏí‰e Krista 6.ledna.Dne‰ní zvyky a nûkteré tradice se roz‰íﬁily od
16.století, kdy se zaãínalo s jesliãkami, obdarováváním dûtí a zaãala se
zdobit jedle. Dnes uÏ si nikdo nedovede pﬁedstavit tyto svátky bez jesliãek. Jde o figurální zobrazování rodiny v betlémském ráji s dítûtem JeÏí‰em v jeslích, oveãkami a tﬁemi mudrci z V˘chodu. Tento zvyk je doloÏen jiÏ ve 4.století a jako prostﬁedek zboÏnosti zlidovûl zásluhou sv.Franti‰ka a franti‰kánÛ.K vánoãním svátkÛm patﬁilo i kadidlo, coÏ je vonná
smûs pryskyﬁice nûkter˘ch stromÛ. Opomenout nesmíme ani myrhu, vonnou pryskyﬁici naãervenalé barvy.To v‰echno nám na‰i pﬁedkové odkázali jako dar, kter˘ se pﬁedává a dûdí z generace na generaci.

Pﬁíjemnou vánoãní pohodu
a v novém roce hodnû zdraví a spokojenosti pﬁejí Ïáci
a pracovníci Z· praktické
ve Velkém Bﬁeznû
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Co nového na základní ‰kole?

Expedice Buková hora opût úspû‰ná! 104 úãastníkÛ, kola, letadla,
konû, coca-cola, bramborová polévka, buﬁty, hezké zdravotní sestﬁiãky ...
8. tﬁída v rámci pﬁedmûtu Svût práce pokraãovala v seznamování s jednotliv˘mi zamûstnáními a podnikatelsk˘mi oblastmi a nav‰tívila ‰piãkové fitcentrum Gladiátor na Stﬁekovû.
Nûkolik tﬁíd ‰koly nav‰tívilo v˘stavu dﬁevûn˘ch soch na velkobﬁezenském zámku.
âtvrté a tﬁetí tﬁídy pro‰ly kurzem první pomoci, kter˘ pro nû pﬁipravili studenti oboru záchranáﬁ ze stﬁední zdravotnické ‰koly.
Nûkolik ÏákÛ z prvního stupnû nás reprezentovalo na okresním kole
pﬁespolního bûhu na Z· Eli‰ky Krásnohorské v Ústí nad Labem
Bûhem podzimu jezdili na plaveck˘ v˘cvik do plavecké haly v Dûãínû Ïáci druh˘ch a tﬁetích tﬁíd.
Îáci nûkolik t˘dnÛ sbírali ka‰tany a Ïaludy, na kter˘ch si v zimû pochutnají divoãáci a srnky z mysliveckého revíru Buková hora.
Bûhem celého ‰kolního roku Ïáci sbírají star˘ papír a v˘tûÏek je
poukazován na konto Rady rodiãÛ.
Îáci 6. a 7. tﬁíd se zúãastnili fotbalového turnaje na Z· Karla IV. v Ústí
nad Labem.
2. A a 2. B nav‰tívila Policie âR s akcí AjaxÛv zápisník.
I zamûstnanci ‰koly se musí stále vzdûlávat. V období od záﬁí 2008 se
zúãastnili následujících vzdûlávacích akcí: studium v˘chovného poradenství, semináﬁ Umûní vyprávût, semináﬁ Inventarizace, semináﬁ o geometrii, semináﬁ Kalkulace, semináﬁ Angliãtina na 1. stupni, ‰kolení Hry ve
tﬁídû, ‰kolení Postupy úãtování, semináﬁ Interaktivní tabule, konference o
vyuÏití interaktivních tabulí, kurz anglického jazyka, ‰kolení k nápravû poruch, kurz keramiky.
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Pro 1. stupeÀ vystoupili s v˘born˘m hudebním poﬁadem v aule
na‰í základní ‰koly otec a syn Krahulíkovi.
Ústecké muzeum pﬁijelo do ‰koly s interaktivním poﬁadem Zubr Emil.
Pro 3. - 6. tﬁídu jsme zorganizovali koncert váÏné hudby, hráli filharmonici z Teplic. Foto: koncert váÏné hudby
Opût vy‰lo tradiãní ãíslo Ïákovského ‰kolního ãasopisu PuberÈák.
Na‰i Ïáci (8. roãník - pﬁedmût Svût práce) v rámci exkurze nav‰tívili Úﬁad práce v Ústí nad Labem
Písniãky W + V + J zaznûly v poﬁadu z cyklu MládeÏ a kultura v aule
na‰í ‰koly dne 14. 11. foto: V+ W
Dívky z 6. a 7. tﬁíd se zúãastnily turnaje v pﬁehazované na Z· Rabasova v Ústí nad Labem.
Malá ãarodûjnice byl název divadelního pﬁedstavení, které zhlédli Ïáci
3., 4. a 5. tﬁíd v ústeckém âinoherním studiu.
Akce, která se jmenuje Veletrh vzdûlávání, mûla ÏákÛm devát˘ch
tﬁíd usnadnit v˘bûr stﬁední ‰koly ãi uãebního oboru.
·kola se zapojila do projektu ústeckého magistrátu Dûti a právo, celkem tﬁikrát nav‰tívila kurátorka na‰i ‰kolu.
4.A,B nav‰tívili policisté z Ústí nad Labem a probírali s dûtmi základy dopravní v˘chovy.
·esÈáci se vydali za dinosaury do Litomûﬁic. Na v˘stavû o tûchto zvíﬁatech si doplnili uãivo. Foto:
dinosauﬁi 1
Dívky z osm˘ch a devát˘ch tﬁíd se zúãastnily turnaje ve florbalu na Z· Rabasova.
Îáci 9. a 3. tﬁíd podnikli spoleãn˘ v˘let. Star‰í Ïáci pﬁevzali (za dohledu pedagogÛ)
péãi o své mlad‰í spoluÏáky.
Akce má nauãit spolupracovat a komunikovat Ïáky rozdílného vûku.
7.A a 7.B se vydali do ZOO
v Ústí nad Labem a doplÀovali si uãivo o obojÏivelnících a plazech pod vedením zku‰ené odborné
pracovnice ústecké zoologické zahrady. Foto: Zoo 2
PaedDr. Jan Darsa

¤opíky pﬁipomínají druhou svûtovou válku
Od poãátku 30. let minulého století pracovali armádní a politiãtí pﬁedstavitelé tehdej‰ího
âeskoslovenska na koncepci obrany státu,
která by zemi zajistila pﬁed nebezpeãím náhlého vpádu nepﬁátelsk˘ch vojsk. Byla to odpovídající reakce na stále se zhor‰ující mezinárodní situaci. V roce 1933 se dostal v Nûmecku
k moci Adolf Hitler. Následnû se v˘raznû zhor‰ily do té doby dobré vztahy mezi âSR a Nûmeckem a do‰lo k urychlení v‰ech pﬁípravn˘ch
prací smûﬁujících k v˘raznému posílení obranyschopnosti âeskoslovenska. PﬁipomeÀme, Ïe
âeskoslovensko mûlo tehdy krajnû nev˘hodnou strategickou polohu. Hranice s Nûmeckem
mûla délku 1545 km, po an‰lusu Rakouska
v roce 1938 pak dokonce 2103 km.
■ ■ ■
Pﬁípravné práce k v˘stavbû opevnûní probíhaly od roku 1934, vlastní budování pevnostních objektÛ zapoãalo o rok pozdûji. V bﬁeznu
1935 vznikla Rada pro opevÀování a ¤editelství opevÀovacích prací (¤OP) - zvlá‰tní orgány se znaãnou pravomocí, které ﬁídily v˘stavbu
opevnûní. Plánované náklady na stavbu a vybavení opevnûní a celé související infrastruktury mûly dosáhnout témûﬁ 11 miliard Kã. V˘stavba byla rozdûlena
podle stupnû ohroÏení
jednotliv˘ch úsekÛ hranic do ãtyﬁ etap s pﬁedpokládan˘m ukonãením
prací v roce 1951.
Vzhledem k velké
délce hranice, kterou
bylo tﬁeba bránit, nebylo
moÏné po celé její délce
budovat souvislé linie
tûÏkého opevnûní. Nejpoãetnûj‰ím typem pevnostních objektÛ byly
proto lehké objekty vz.
36 a pﬁedev‰ím lehké
objekty vz. 37. PevnÛstky vz. 37, ãasto naz˘vané „ﬁopíky“, byly velice
modernû ﬁe‰eny a pﬁedstavovaly ve své kategorii svûtovou ‰piãku.
Podle typu a provedení
mûly osádku 2 - 7 muÏÛ,
jednu nebo dvû stﬁílny
a odolnost proti dûlostﬁeleck˘m granátÛm
ráÏe 7,5 - 15 cm. V˘zbroj tvoﬁily lehké, popﬁípadû tûÏké kulomety
a osobní zbranû osádky.
Do záﬁí roku 1938 se po-

daﬁilo stavebnû dokonãit více neÏ 10 000 lehk˘ch objektÛ obou vzorÛ.
Úsek vojenského opevnûní O3 - Ústí nad
Labem byl postaven stavební firmou ·ulc a Jirou‰ek z Mnichova Hradi‰tû. Datum zadání v˘stavby je ze dne 7. 7. 1938. Vybudováno bylo
28 objektÛ z 36. Do dne‰ní doby se dochovalo
27 objektÛ, z nichÏ je 20 prvosledov˘ch a 7
druhosledov˘ch. Prvosledové bunkry byly vybudovány za pﬁirozenou pﬁírodní pﬁekáÏkou
ﬁekou Labem a chrání traÈ Stﬁekov - Dûãín
a rovnûÏ silnici propojující obû mûsta. Druhosledové objekty pak zpovzdálí doplÀují první
sled, popﬁ. chránily Ïelezniãní traÈ Velké Bﬁezno - Zubrnice.
Prvním dochovan˘m bunkrem v okolí Velkého Bﬁezna ve smûru od Ústí nad Labem je aÏ
ﬁopík na hﬁi‰ti ve Svádovû. Dal‰í pak navazují v asi 400m rozestupech aÏ do Malého Bﬁezna, kde mûla navazovat linie O2 Dûãín.
V‰echny prvosledové objekty jsou v blízkosti Labe a mají postavené inundaãní ‰achty.
Proti vnikání vody pﬁi povodních bylo u nûkter˘ch ﬁopíkÛ nutné vybudovat zvlá‰tní úpravu
vchodu, která se naz˘vá inundaãní ‰achta. Jak
jiÏ je z názvu patrné, ‰lo v podstatû o ‰achtu,
pﬁistavûnou pﬁed vchod do pevnÛstky, v jejíÏ
ãelní stûnû bylo vybrání, které se dalo v pﬁípa-

dû nutnosti hradítky a jílovou ucpávkou vodotûsnû uzavﬁít.
PovodeÀ v roce 2002 zatopila skoro v‰echny prvosledové ﬁopíky a v˘raznû je po‰kodila.
Nejvût‰í ‰kody vznikly na bunkru v Malém
Bﬁeznû, jeÏ byl rekonstruován. Opravené vnûj‰í ãásti byly po‰kozeny neukotvenou lodí.
Znaãné ‰kody a omezen˘ voln˘ ãas vedl
k ukonãení rekonstrukcí. Druhosledové bunkry
zÛstaly velké vody u‰etﬁeny. Podle nûkter˘ch
odborníkÛ nejhezãí objekt linie O3 (ã. 203) se
nachází v zahradû domu sousedícího tûsnû se
zámkem ve Velkém Bﬁeznû. Je obrÛstán popínav˘mi rostlinami a na první pohled je dokonale maskován.
Z vybavení ﬁopíkÛ na katastru obce Velké
Bﬁezno se nedochovalo takﬁka nic. Nûkteré ﬁopíky jsou kupodivu v‰ak stále je‰tû osazeny
mﬁíÏemi a jsou dokonce i uzamãeny. Ventilaãní
mﬁíÏky z vût‰í ãásti chybí. Po dveﬁích ãi ventilátorech není ani památky. Evidenãní ãísla smazal ãas a povodeÀ 2002. Zanesení bahnem
a nepoﬁádkem je úmûrné vzdálenosti od vody
a lidsk˘ch obydlí.
Pﬁi pûkném poãasí si mÛÏete udûlat hezkou
projíÏìku po cyklostezce podél Labe a navíc
obdivovat vojenské stavby z první republiky.
PaedDr. Jan Darsa

Na mapû jsou ãernû oznaãené ﬁopíky v nejbliÏ‰ím okolí Velkého Bﬁezna
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âern˘ podzim velkobﬁezenského fotbalu

MuÏi i dorostenci Jiskry zklamali, spokojenost jen s Ïáky
Statistiky:
1) muÏi I.A tﬁída Ústeckého kraje
13 2 0 11 17:36 6 b. poslední 14.m.
stﬁelci: 4 Martínek, 3 Zabloudil
2 Rába, St˘blo
2) dorost - okresní pﬁebor
10 1 1 8 12:51 4 b. poslední 6.m.
stﬁelci: 4 Borovec, P. Konrád
2 Mir. Havlín
3) star‰í Ïáci - okresní pﬁebor
10 5 0 5 16:18 15 b. 5. místo
stﬁelci: 5 Pták, 3 Hajn, Vojtûch
2 Ne‰por, Verbn˘
Vskutku neradostn˘ pohled na tyto statistiky
a v˘sledky, na které jsme dﬁíve u fotbalistÛ Jiskry nebyli zvyklí. Kde jsou pﬁíãiny? Skoro by se
dalo hovoﬁit o krizi, která má své specifické dÛvody a jejíÏ ﬁe‰ení bude mít asi dlouhodobûj‰í
charakter. V‰eobecnû lze konstatovat, Ïe ãásteãnû na vinû je doba a celkové spoleãenské
klima. Mladí lidé jsou pohodlnûj‰í neÏ dﬁíve,
mají jiné zájmy neÏ jen sport, pﬁed jejich volnoãasov˘mi aktivitami má pﬁednost zamûstnání, ‰kola, rodina, kdyÏ uÏ nûco dûlají, neberou
to jako koníãka, ale ptají se co za to. My ãinovníci klubu samozﬁejmû odmítáme jakékoliv
prvky profesionalismu, na krajské úrovni v˘konnostního fotbalu bychom alespoÀ z hlediska
t˘mu dospûl˘ch chtûli setrvat i nadále, ale ne
za cenu, Ïe bychom na‰e hráãe motivovali finanãnû, na to ostatnû ani nemáme. TakÏe i nadále mÛÏeme nabídnout v‰em na‰im fotbalistÛm jen pﬁíjemné prostﬁedí na‰eho hﬁi‰tû pro
tréninky a zápasy se skvûlou travnatou hrací
plochou, ostatní kvalitní zázemí a ve‰keré potﬁebné materiální vybavení, to je v‰e. Aby toto
zdánlivé málo mûli, musí se starat funkcionáﬁi
klubu a ti to také dûlají naprosto nezi‰tnû, zadarmo, ve svém volném ãase, jen z lásky k fotbalu. Pokud z ﬁad fotbalistÛ Jiskry nûkdy vzejde talent, kter˘ bude mít na ‰piãkov˘ fotbal,
kter˘ by ho mohl i Ïivit, budeme jen rádi a rozhodnû mu nebudeme v jeho kariéﬁe bránit.
Rozhodnû v‰ak uÏ nechceme nadále tolerovat
nezájem, lhostejnost, nezodpovûdnost vÛãi
klubu, funkcionáﬁÛm i spoluhráãÛm. Lidé s postojem „mÛÏete b˘t rádi, Ïe tu vÛbec hraju, ale
hrát budu jen kdyÏ budu mít náhodou chuÈ
a náladu“ aÈ radûji skonãí s aktivní ãinností
nebo odejdou jinam, my se bez nich obejdeme,
i kdyby to mûlo znamenat pﬁechodn˘ ústup
z pozic, na kter˘ch Jiskra v minulosti figurovala.
Tolik úvodem a nyní uÏ struãné ohlédnutí za
prÛbûhem podzimní ãástí soutûÏního roãníku
2008/2009 z pohledu na‰ich tﬁech t˘mÛ.
MUÎI
Jako obvykle pﬁed zaãátkem nové sezóny
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do‰lo k ãásteãné obmûnû hráãského kádru, nûkter˘m skonãilo hostování, jiní na hostování pﬁi‰li, nûkter˘m bylo prodlouÏeno.
Víme, Ïe tento stav, kdy jsme závislí na v˘pomoci hráãÛ z jin˘ch klubÛ, není ideální.
Ale co mÛÏeme dûlat, doby kdy kádr muÏstva stál na na‰ich kmenov˘ch hráãích, vlastních odchovancích z Velkého Bﬁezna a okolí, je
uÏ bohuÏel minulostí. Paradoxem je dnes to, Ïe
s tûmi nûkolika, kteﬁí nám je‰tû zbyli, máme
nejvíce problémÛ. Nejen Ïe mezi nimi není
osobnost, pﬁirozen˘ vÛdce t˘mu, ale jejich tréninková morálka, úãast na zápasech, v˘konnost patﬁí k tûm hor‰ím, aÈ uÏ pro to jsou dÛvody jakékoliv. Pár pﬁíkladÛ - Cimpl, J. Kratochvíl, M. Dvoﬁák, V. Demãenko toho natrénovali
a odehráli poskrovnu, Po‰ík se pﬁes ﬁadu slibÛ
vÛbec nezapojil, Kulhánka jsme v prÛbûhu podzimu koneãnû pﬁemluvili, aby znovu zaãal, bohuÏel na prvním tréninku se zranil. B˘valé
opory Bázler, ·ittler, Bar vínek, St˘blo jsou patrnû za zenitem v˘konnosti, stejnû jako R. Melichar, kterému navíc chybí vÛle i chuÈ do fotbalu. B˘valí talentovaní dorostenci V. Valenta ãi
Kmoníãek skonãili s fotbalem (doufejme Ïe ne
definitivnû) atd. Pﬁesto jsme se domnívali, Ïe
muÏstvo Jiskry po doplnûní nov˘mi hráãi bude
minimálnû stejnû kvalitní jako v minulé sezónû,
jak se ukázalo, mylnû. Achillovou patou byl
post stopera, na kterém se neúspû‰nû vystﬁídala ﬁada hráãÛ, útoãníci Rába s Pavlíkem nenahradili FraÀka s ·ondou, pouhé tﬁi góly na
jejich kontû je Ïalostnû málo, Martínek v záloze neplnil úlohu tvÛrce hry a nakonec z nouze
v útoku byl alespoÀ na‰ím nejlep‰ím stﬁelcem.
Úvod soutûÏe nám nevy‰el, po tﬁech poráÏkách se zdálo, Ïe obrat pﬁinese pﬁekvapivá
v˘hra na hﬁi‰ti loÀského úãastníka krajského
pﬁeboru v Sobûchlebech, nestalo se tak. Dal‰í

sérii ‰esti poráÏek pﬁeÈala aÏ první domácí
v˘hra se ·luknovem a to bylo v‰e, co jsme na
podzim uhráli. Po sedmém kole jsme se pokusili krizi zastavit odvoláním dlouholetého trenéra V. Jirkovského, se kter˘m skonãil i jeho asistent R. Klaser, nov˘ trenér Jiﬁí Baytalon v‰ak
pád na dno tabulky nezastavil, naopak pod
jeho vedením jsme zaznamenali klíãové poráÏky s t˘my stejnû ohroÏen˘mi sestupem (Libouchec, â. Kamenice, Rumburk). Prostû v trenérovi to není, sypat hlavu popelem si musí samotní hráãi.
Do jarní ãásti soutûÏe pﬁesto není nic ztraceno, o sestupu pravdûpodobnû dvou muÏstev
se rozhodne mezi posledními pûti v tabulce,
Jiskra je sice poslední, ale bodové odstupy
jsou minimální. ZáleÏet bude hlavnû na v˘sledku nezbytné pﬁestavby t˘mu (na‰ím cílem je
stabilizovat zdravé jádro s maximálním vyuÏitím
vlastních zdrojÛ) a poctivosti v nepopulární
zimní pﬁípravû.
DOROST
VÛbec asi nejvût‰í souãasná bolest velkobﬁezenského fotbalu, která má dvojí pﬁíãinu.
Vyjít s kluky ve vûku 15 aÏ 18 let, motivovat je
k poctivé práci, pﬁípravû, vypûstovat u nich
smysl pro odpovûdnost, získat si u nich pﬁirozen˘ respekt, autoritu je dnes témûﬁ neﬁe‰itelná záleÏitost. A kdyÏ se nenajde nikdo z dospûl˘ch, kdo by na to mûl chuÈ, pevné nervy
a navíc i kvalifikaci ãi alespoÀ fotbalovou praxi
a zku‰enosti, jsou kluci bez trenéra, bez vedení a podle toho jejich pﬁíprava a zápasy vypadají.
A právû taková situace nastala v podzimní
ãásti sezóny. Po uãiteli - tûlocvikáﬁi zdej‰í Z·
M. ·umovi, kter˘ to vzdal uÏ loni, se nikdo dal‰í
nena‰el (zaskakovali jen funkcionáﬁi) a podle
toho to také s na‰ím dorosteneck˘m fotbalem

Neúspû‰ná premiéra nového trenéra Jiskry J. Baytalona - poráÏka 2 :1 v derby v Libouchci v 8.
kole I.A tﬁídy. Útok Vargy s Pavlíkem zastavila libouchecká obrana.
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Derby Pﬁestanov - Velké Bﬁezno 3 : 0 v 10. kole I.A tﬁídy - ·ittler s pomocí R. Melichara zastavují pﬁestanovského Linharta, pﬁihlíÏí Vesel˘.
vypadalo. Vrcholem v‰eho bylo, Ïe jeden ze
zápasÛ a to dokonce doma, jsme prohráli kontumaãnû, kdyÏ se nese‰el potﬁebn˘ poãet
hráãÛ. Ve vût‰inû dal‰ích zápasÛ byl k dispozici jen nekompletní kádr, museli vypomáhat Ïáci
atd. A aÈ se hrálo v jakékoliv sestavû, kaÏd˘ si
hlavnû dûlal na hﬁi‰ti co chtûl, bez systému,
káznû, bojovnosti. Nikdo nechtûl rozumût tomu,
Ïe základem fotbalu je peãlivá obrana, v‰ichni
by chtûli jen útoãit a v˘sledek byl ten, Ïe soupeﬁi dali snadno pár gólÛ, ná‰ t˘m naopak své
dobré pﬁíleÏitosti nedokázal stﬁelecky vyjádﬁit
a pﬁi narÛstajícím skóre v ná‰ neprospûch nastala lhostejnost, rezignace a vysoké poráÏky
tak byly jen logick˘m vyústûním.
Pouhé ãtyﬁi body za jedinou v˘hru a remízu
je bilance více neÏ mizerná a nebude to lep‰í
ani na jaﬁe, pokud nedokáÏeme toto bezvládí
vyﬁe‰it. Má-li nûkdo ze ãtenáﬁÛ nápad, jak
z toho, tip na nûkoho kdo by pomohl, nebo dokonce chuÈ a pﬁedpoklady ujmout se na‰ich
dorostencÛ sám, rádi ho vyslechneme a pﬁivítáme v na‰em stﬁedu, na na‰em hﬁi‰ti.
Je nám s prominutím „houby“ platné, kdyÏ
napﬁ. otec jednoho z na‰ich dorostencÛ politu-

je funkcionáﬁe klubu pﬁi jednom ze zápasÛ
slovy „ obdivuju vás, Ïe to je‰tû dûláte, já bych
na to nervy nemûl“.
ÎÁCI
Pﬁíjemné pﬁekvapení fotbalového podzimu.
Aã jsme si po letní generaãní obmûnû t˘mu nedûlali velké iluze, projevila se zde velmi pozitivnû skuteãnost, Ïe se na‰ich nejmlad‰ích fotbalistÛ ujal a zaãal s nimi systematicky pracovat pan Petr Jirou‰ek, vnesl do t˘mu potﬁebn˘
ﬁád jak z hlediska tréninkÛ, tak vedení v zápasech a dokázal kluky motivovat k zájmu pochytit co nejvíce z fotbalové abecedy a k touze
po co nejlep‰ích v˘sledcích. Ty se zaãaly postupnû dostavovat, vyrovnaná bilance pûti
v˘her a pûti poráÏek je toho dÛkazem. Vrcholem bylo senzaãní vítûzství na‰ich ÏákÛ v posledním podzimním kole na hﬁi‰ti vedoucího
muÏstva tabulky ve Skoroticích. Vûﬁíme, Ïe tato
renezance na‰eho Ïákovského fotbalu bude
pokraãovat i na jaﬁe, k postupu do popﬁedí tabulky okresního pﬁeboru je hodnû blízko.
Je‰tû jedna z mála radostí, které nám zbyly.
SnaÏíme se vzkﬁísit fotbal ve Velkém Bﬁeznû
„od píky“ a i na podzim pokraãovala ãinnost fot-

balové pﬁípravky pod vedením aktivních fotbalistÛ a souãasnû otcÛ, kter˘mi jsou David
¤ezáã a novû i Jan Vondráãek. Malé kluky, nûkteré je‰tû pﬁed‰kolního vûku, tento sport
hodnû zaujal (zájem mají i rodiãe) a tak se
scházejí v hojném poãtu 15 aÏ 20 dûtí uÏ
2x t˘dnû a nyní v zimním období pokraãují
i v tûlocviãnû. Od pﬁí‰tího léta máme v úmyslu
zapojit je uÏ do organizované soutûÏe pﬁípravek a tû‰íme se spolu s nimi, jak budou hrát
opravdové zápasy a jak nám do budoucna
alespoÀ z nûkter˘ch vyrostou nové talenty
(blíÏe o tom ãlánek D. ¤ezáãe).
Tyto nové aktivity spolu se starostí o dosud
fungující tﬁi soutûÏní druÏstva fotbalové Jiskry
bohuÏel limituje funkcionáﬁské zázemí klubu v‰e totiÏ leÏí na bedrech pár jedincÛ, sice stále
nad‰en˘ch, ale (jak to napsat kulantnû?) za zenitem sv˘ch sil a schopností.
Z pÛvodního 7-ãlenného v˘konného v˘boru
totiÏ zÛstalo aktivních jen pût lidí, jejich prÛmûrn˘ vûk ãiní 62 let. V˘ãet toho, co v‰echno
musíme obsáhnout, je více neÏ znaãn˘ - není
to jen práce manaÏerská, organizaãní, administrativní, starost o chod klubu, finanãní zabezpeãení, hospodaﬁení atd., ale i práce fyzická pﬁi opravách, údrÏbû fotbalového areálu, pﬁípravû hﬁi‰tû na tréninky a zápasy (zalévání, sekání trávy, hnojení), nemluvû uÏ o svépomocném zaji‰Èování dopravy mládeÏnick˘ch celkÛ
na hﬁi‰tû soupeﬁÛ, záskok za chybûjící rozhodãí pﬁi jejich domácích zápasech, ...prostû je
toho“nad hlavu“.
Nemá-li jednou velkobﬁezensk˘ fotbal skonãit na tom, Ïe ho nebude mít kdo dûlat, je nejvy‰‰í ãas funkcionáﬁsk˘ kádr doplnit a omladit.
Proto se obracím na v‰echny obãany obce,
kteﬁí mají vztah ke sportu a byli by ochotni zapojit se do ãinnosti na‰eho klubu staÀte se nov˘mi ãleny Jiskry, nabídnûte nám svoji pomoc,
práce je víc neÏ dost a není problém se domluvit, v ãem nám mÛÏete b˘t nejvíce uÏiteãní.
S blíÏícím se koncem tohoto ruku mi na
závûr dovolte jménem sv˘m i jménem v˘boru
FK Jiskra popﬁát v‰em ãtenáﬁÛm i fotbalov˘m pﬁíznivcÛm spokojené proÏití vánoãních
svátkÛ a hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v nadcházejícím roce 2009.
Ing. Václav Luká‰
pﬁedseda FK Jiskra Velké Bﬁezno

TJ Spartak Valtíﬁov oslavil 60 let
V leto‰ním roce TJ Spartak Valtíﬁov oslavil
60 let od svého zaloÏení. Hlavní oslavy vypukly pﬁi poﬁádání letního fotbalového turnaje, kterého se zúãastnily muÏstva Valtíﬁova, Velkého
Bﬁezna, dorostu Ne‰tûmic a Chemnitzu z Nûmecka.
Vítûzem se stalo Velké Bﬁezno, druh˘ byl
Valtíﬁov, tﬁetí Chemnitz a ãtvrt˘ ne‰tûmick˘ dorost. Nemohl chybût ani tradiãní zápas star˘ch
gard Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova, kter˘ vÏdy
láká fotbalové fanou‰ky. Po odehrání zápasÛ
se rozjela zábava. RoÏnilo se selátko a akce
se velmi povedla. Tento turnaj bychom chtûli

takto zopakovat i v pﬁí‰tím roce. Dûkujeme
tímto v‰em na‰im sponzorÛm, kteﬁí se podílejí
na chodu na‰eho fotbalového klubu a pomáhají
také s kulturními akcemi, které by se nedaly
zaplatit z napnutého rozpoãtu. Akce nazvaná
Konec prázdnin, která se uskuteãnila
23.8.2008, je urãena spí‰e dospûl˘m a je podûkováním za pomoc pﬁi poﬁádání dûtském
dne, drakiády a dal‰ích akcí. Drakiády, která se
konala 18.10.2008, se zúãastnilo kolem 130
lidí s 40 krásn˘mi modely rÛzn˘ch drakÛ.
Zaãátek nového roãníku okresního pﬁeboru
jsme zahájili s ‰estnácti hráãi. Na trenérskou

lavici opût usedl Miroslav Hlaváãek. Hostování
u nás ukonãil Martin Dvoﬁák, kter˘ se vrátil do
Velkého Bﬁezna.
Na‰ím kmenov˘m hráãem se stal zku‰en˘
stoper Petr Dvoﬁák, kter˘ pﬁi‰el z Krásného
Bﬁezna. Na poslední chvíli je‰tû pﬁi‰li na hostování hráãi Lap‰o a Matrka. Jedni z mála odchovancÛ Velkého Bﬁezna, kteﬁí se neve‰li na
soupisku. Potﬁebují získat zku‰enosti v chlapech a hrát, k ãemuÏ jim okresní pﬁebor zatím
urãitû postaãí. Tento roãník máme celkem
dobﬁe rozehran˘. Po podzimní ãásti jsme skon(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ãili na 5.místû a získali 24 bodÛ. Na tﬁetí pﬁíãku ztrácíme
pouhé tﬁi body. Ná‰ fotbalov˘ areál je stále hezãí, coÏ je
zpÛsobeno tím, Ïe se stále ãastûji udrÏuje a opravuje. UÏ
nám chybí opravdu snad jediné a to je závlaha, bez které
je hﬁi‰tû bez de‰tû velmi tvrdé a tráva neroste tak, jak bychom si pﬁedstavovali. Vûﬁím, Ïe na jaﬁe budeme hrát opût
pûkn˘ fotbal, na kter˘ se budou chodit rádi dívat na‰i fanou‰ci. Dal‰í informace naleznete na na‰ich webov˘ch
stránkách http://spartak.valtirov.sweb.cz.
ProtoÏe se blíÏí Vánoce chtûl bych Vám tímto za Spartak popﬁát krásné proÏití vánoãních svátkÛ, hodnû ‰tûstí a
zdraví a mnoho osobních úspûchÛ v Nového roce.
Za Spartak Valtíﬁov David ¤ezáã.

FOTBALOVÁ P¤ÍPRAVKA

- Zahájili jsme dal‰í roãník fotbalové pﬁípravky ve Velkém Bﬁeznû. Zájem maminek a tatínkÛ dát jejich dûti na
fotbal nás velmi tû‰í. Nyní máme 26 pﬁihlá‰ek, coÏ je nad oãekávání, a tak se muselo pár vûcí zmûnit. O malé fotbalisty se nyní starají dva trenéﬁi
a budou se muset rozdûlit roãníky. Doplnit pomÛcky a udrÏet tento poãet hráãÛ, aby se mohla v pﬁí‰tím roce pﬁihlásit soutûÏ a dûti mûli moÏnost zuÏitkovat plody své práce. Kdo chodí na hﬁi‰tû, jistû uÏ si v‰iml pokrokÛ, které dûti dûlají a vidûl jejich nad‰ení, které jim doufám, vydrÏí co nejdéle.
Rozhodli jsme se trénovat i v zimû a tak chodíme do ‰kolní tûlocviãny dvakrát v t˘dnu a to úter˘ ãtvrtek. Pokud to poãasí dovolí pokusíme se chodit i na na‰e nové krásné hﬁi‰tû. BliÏ‰í informace podá p. ¤ezáã na tel. 777 111 240 nebo na e-mailu rezac.d@seznam.cz.

V

áÏení spoluobãané, Zastupitelstvo obce a zamûstnanci Obecního úﬁadu ve Velkém Bﬁeznû
Vám v‰em pﬁejí krásné proÏití vánoãních svátkÛ
a do nového roku hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody
a úspûchÛ v osobním Ïivotû.

Nabízím zhotovení profesionálních fotografií va‰ich blízk˘ch, rodinn˘ch a firemních
akcí v nejvy‰‰í moÏné kvalitû. Po telefonické dohodû kdykoli a kdekoli.
Objednávky a informace na telefonu 605 28 99 53, ukázky jiÏ realizovan˘ch
zakázek na www.bak.estranky.cz - Mgr.Petra Trbolová
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