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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Slovo starosty
Pﬁi‰lo léto, máme po volbách do evropského parlamentu. Volební kampaÀ
se odehrávala v agresivním duchu.
Agresivita v politice se stává obecnû
platnou normou. Na úrovni vztahu k
EU, státu, kraji i obci. Lidé jsou posuzováni ne podle toho co pro spoleãnost
prospû‰ného vykonají, ale podle toho,
k jakému politickému uskupení se
hlásí. A jak je populární jeho vrcholn˘
pﬁedstavitel. Máme také novou vládu a
procházíme hospodáﬁskou recesí. Ta
má dopad i na na‰i obec. Finanãní

zdroje obecního rozpoãtu z v˘bûru daní
budou v tomto roce men‰í, musíme
omezovat i v˘daje. Musíme zajistit provoz obecních ‰kol, hasiãÛ a dal‰í mandatorní v˘daje. ·etﬁit musíme na v˘dajích na opravy obecního majetku, údrÏbû veﬁejn˘ch prostranství. Budeme
muset odloÏit vût‰í opravy a rekonstrukce chodníkÛ a obecních komunikací. Mûli bychom ale zajistit dostatek
financí na spoluúãast k projektÛm, u
kter˘ch Ïádáme dotace z evropsk˘ch
fondÛ. PﬁíleÏitost na získání evrop-

sk˘ch dotací bychom si nemûli nechat
ujít i pﬁes nepﬁízniv˘ stav obecních pﬁíjmÛ. Nebude se jiÏ opakovat. Za poslední dva a pÛl roku jsme zpracovali
ﬁadu projektÛ na potﬁebné investice k
zlep‰ení stavu vodního hospodáﬁství,
obecního ‰kolství, podmínek pro volnoãasové aktivity dûtí a mládeÏe a podáváme Ïádosti o finanãní dotace na jejich
realizaci z evropsk˘ch fondÛ, ministerstev, rÛzn˘ch nadací. Ne vÏdy jsou v‰ak
dotace vypisovány na projektové zámûry, které bychom potﬁebovali a podmínky dotací nastavovány tak, abychom je
mohli splnit. Pﬁesto jsme byli dosud
dost úspû‰ní. Z deseti dosud podan˘ch
(Pokraãování na str. 2)

Podûkování
hasiãÛm

Dal‰í informace o ãinnosti hasiãÛ najdete na str. 5.
V pátek 29.kvûtna byla na slavnostním zasedání krajského SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska pﬁedávána ocenûní dobrovoln˘m hasiãÛm za jejich zásluÏnou
práci. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byl, jako jediné v kraji, na‰í Jednotce poÏární ochrany a obci pﬁedán hejtmankou Mgr.
VaÀhovou dar Ústeckého kraje - motorové ãerpadlo v
hodnotû 236 tis Kã. Toto ocenûní je uznáním v˘znamn˘ch
zásluh na‰ich dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁi záchranû ÏivotÛ a

majetku na území na‰í obce, okolních obcí a okresu.
Jménem sv˘m, samosprávy obce i v‰ech obãanÛ dûkuji
v‰em ãlenÛm na‰í hasiãské jednotky za jejich obûtavou
práci pﬁi likvidaci poÏárÛ, dopravních nehod, padl˘ch stromÛ, ostatních havarií, pﬁi údrÏbû techniky a pomoci na
údrÏbû a zvelebení obce. Jsme rádi, Ïe vás máme, Ïe jste
zde, kdyÏ vás potﬁebujeme. Díky vám v‰em za va‰i práci
ve prospûch nás v‰ech.
M. Moucha, starosta obce

(Dokonãení ze str. 1)
Ïádostí jsme devûtkrát uspûli a své
projekty realizovali. Díky tomu se zlep‰uje stav ‰kolních budov, stav dûtsk˘ch
hﬁi‰È i vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení. U
dal‰ích pûti podan˘ch Ïádostí oãekáváme v˘sledek. U dal‰ích projektÛ podání
Ïádostí pﬁipravujeme, jakmile budou
vhodné granty vypsány. Modernizovali
jsme komunální techniku, coÏ se jistû
brzy projeví na stavu veﬁejn˘ch prostranství v celé obci. Podporujeme spoleãensk˘ Ïivot v obci finanãními pﬁíspûvky poﬁadatelÛm rÛzn˘ch akcí pro
dûti i dospûlé. Pro zlep‰ení podmínek
pro rodiny s mal˘mi dûtmi bude otevﬁena dal‰í tﬁída mateﬁské ‰kolky v rekon-

struovaném pavilonu. Aktivnû podporujeme velmi potﬁebnou ãinnost sportovních klubÛ Spartak Valtíﬁov, TJ Jiskra a
FK Jiskra. V rámci omezen˘ch moÏností se snaÏíme o ﬁe‰ení celé ﬁady
dal‰ích problémÛ a nedostatkÛ v Ïivotû
obce. Jsme si vûdomi, Ïe to v‰e nestaãí, Ïe mnoho problémÛ je je‰tû pﬁed
námi a Ïe je nebudeme schopni vyﬁe‰it
v blízké dobû. Mnohé jde pomaleji, neÏ
bychom si pﬁáli. Mnohé je o penûzích,
mnohé o lidech.
Chtûl bych apelovat na ty, co niãí veﬁejn˘ majetek, vyváÏejí svoje odpady
za svÛj plot, zneãi‰Èují veﬁejná prostranství a znepﬁíjemÀují Ïivot sv˘ch
sousedÛ - tímto konáním niãíte i svoje

Zpráva o ãinnosti obce
Od minulého vydání Zpravodaje samospráva ﬁe‰ila zejména problémy s
dopadem hospodáﬁské krize na obecní
rozpoãet. Pﬁedpokládáme, Ïe v tomto
roce budou niÏ‰í pﬁíjmy obce z v˘bûru
daní, proto byly v prvém pololetí realizovány pouze nezbytné v˘daje z plánu
leto‰ního roku. Samospráva také jednala o Strategickém plánu rozvoje na‰í
obce, jehoÏ návrh je na webov˘ch
stránkách obce.
Na Základní ‰kole probíhá akce na
v˘mûnu oken a zateplení pÛdy, která je
dotovaná ze Státního fondu Ïivotního
prostﬁedí a která bude o prázdninách
dokonãena. Po generální opravû rozvodÛ ústﬁedního vytápûní je to jedna z
akcí, které zlep‰í stav ‰kolní budovy.
Do prázdnin bude dokonãena rekonstrukce pavilonu mateﬁské ‰koly a tak
bude její kapacita nav˘‰ena o 25 dûtí.
Bude tak moÏno lépe vyhovût velkému
zájmu o tuto sluÏbu.
Díky investici Ústeckého kraje bude
o prázdninách provedena rekonstrukce
sociálních zaﬁízení v budovû Praktické
‰koly.
V rámci akcí na zlep‰ení zásobování
obce pitnou vodou probíhají úpravy na
vodovodní síti pro zv˘‰ení v˘tûÏnosti
studní ve Vítovû, pﬁíprava úpravny vody
ve Valtíﬁovû, vodojemu ve Vítovû a pﬁíprava pﬁivadûãe z Le‰tiny pro získání
dotace z EU na jeho v˘stavbu.
Do Regionálního operaãního programu byly pﬁedloÏeny Ïádosti o dotace
na v˘stavbu Domu peãovatelské sluÏby, Revitalizace pískovny ve Valtíﬁovû a
na Projekty infrastruktury obce. V souãasné dobû rozhodování o pﬁiznání
tûchto dotací vrcholí.
Spolupracujeme s Ústeck˘m krajem
na pﬁípravû k zahájení v˘stavby prodlouÏení cyklostezky z Valtíﬁova k Tivo2 / 2009
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li a dále do Dûãína je‰tû v tomto roce.
Hasiãi svépomocí s pomocí autoservisu ·rámek opravili a zprovoznili k
men‰ím zásahÛm pohotovostní vozidlo
VW transportér, které jsme získali ojeté
darem od Ministerstva vnitra. Dal‰í vybavení motorov˘m ãerpadlem získali
nyní darem od Ústeckého kraje. AlespoÀ ãásteãnû se tak zlep‰ilo technické
vybavení na‰í hasiãské jednotky.
Pro zefektivnûní péãe o veﬁejná prostranství byla zakoupena sekaãka trávy
STIGA usnadÀující péãi o veﬁejnou
zeleÀ. Náhradou za stromy, odstranûné
na jaﬁe, protoÏe jejich stav ohroÏoval
bezpeãnost obãanÛ, byly vysazeny
nové stromy a keﬁe. Pﬁipravujeme Ïádost o dotaci z grantu Nadace Partnerství na poﬁízení dal‰í zelenû do parku
na dolním námûstí. S pomocí zvelebovací komise jsme zaãali práce na obnovû studánky ve Vítovû. Byla provedena nezbytná oprava místních komunikací po zimû. Na dûtsk˘ch hﬁi‰tích a
veﬁejn˘ch prostranstvích byly zabudovány dal‰í laviãky. Celkovû je náv‰tûvníky obce kladnû hodnocena ãistota
veﬁejn˘ch prostor na‰í obce. To je zá-

Ïivotní prostﬁedí a i svÛj Ïivot. V nadcházejícím letním období nav‰tíví na‰i
obec velké mnoÏství turistÛ a náv‰tûvníkÛ. PﬁiãiÀme se v‰ichni abychom se
jim pﬁedstavili jako krásná obec v krásném pﬁírodním prostﬁedí, jako pﬁíjemné
místo k Ïivotu.
Velice dûkuji v‰em, kteﬁí svou podporou a svou prací pﬁispívají k zlep‰ení
stavu a Ïivota v obci. Dûkuji v‰em, kteﬁí
vnímají obec jako souãást svého domova, mají zájem o její prosperitu jako o
vlastní a pﬁispívají sv˘m umem a prací
k jejímu rozkvûtu.
Závûrem mi dovolte vám v‰em popﬁát hezké léto.
M. Moucha, starosta obce
sluha dobré práce na‰ich veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ. Trvajícím ne‰varem zÛstává vandalizmus a niãení veﬁejného majetku a zneãi‰Èování veﬁejn˘ch prostranství. Volnû pobíhající psi a
jejich venãení na ulicích a parcích.
âerné skládky v zákoutích obce, kam
nûkteﬁí obãané vyváÏejí odpady ze
sv˘ch skvûle udrÏovan˘ch zahrádek.
Nezájem nûkter˘ch o své Ïivotní prostﬁedí.
Oproti tomu mnoho obãanÛ pomáhá
nezi‰tnû své Ïivotní prostﬁedí a prostﬁedí obce zlep‰it. Pﬁi údrÏbû veﬁejné zelenû a dal‰ích pracích. Díky obûtavé
práci poﬁadatelÛ, kteﬁí obûtují svÛj
voln˘ ãas, uãitelÛ na‰ich ‰kol, obãanÛ
ze SdruÏení Ïen, sportovních klubÛ,
trenérÛ oddílu juda a mal˘ch fotbalistÛ,
díky i mnoha dal‰ích obãanÛ a s pomocí pﬁíspûvkÛ obce, probûhla ﬁada spoleãensk˘ch akcí pro dûti i dospûlé. Díky
v‰em za jejich práci ve prospûch ostatních. VáÏíme si ãinnosti v‰ech jednotlivcÛ, obecních ‰kol, obãansk˘ch sdruÏení i sportovních klubÛ, kterou pro
dûti, dospûlé i pro zlep‰ení prostﬁedí v
obci konají. Proto se samospráva
snaÏí a bude snaÏit jejich ãinnost i nadále podporovat.
M. Moucha, starosta obce

âERNÉ SKLÁDKY
V poslední dobû se zaãaly v na‰í obci vyskytovat ãerné skládky. Jedná se
nejãastûji o místa u pﬁehrady, pod Tivolí, u zdroje pitné vody ve Valtíﬁovû a v
pískovnû ve Valtíﬁovû.
Lidé, kteﬁí si myslí, Ïe tím u‰etﬁí své peníze, budou-li se takto zbavovat odpadu, neÏ kdyby ho ﬁádnû zlikvidovali (dle zákona), se velmi m˘lí. Pﬁi dopadení jim totiÏ hrozí pokuta aÏ do v˘‰e 50.000 Kã. A kdyÏ je nikdo nechytí? Nic
není zadarmo a o vyãi‰tûní se musí postarat sama obec, ale z prostﬁedkÛ,
které by mohly jít místo toho tﬁeba do sportu, kultury ãi zvelebení obce. A to
by pﬁece ani ostatním obãanÛm nemûlo b˘t jedno.
Libu‰e Pokorná
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JAK SI OBâANÉ SAMI ZDRAÎUJÍ
PROVOZ VE¤EJNÉ KANALIZACE!
Momentálnû procházíme obdobím s
ãast˘mi pﬁívalov˘mi vydatn˘mi de‰ti.
Za takov˘ch podmínek se v extrémní
míﬁe projevují ve‰keré ne‰vary, které
komplikují bezporuchov˘ provoz na‰í
kanalizace. V obci Velké Bﬁezno i Valtíﬁov je pouze spla‰ková kanalizace,
tedy malého profilu, pﬁeváÏnû DN
300mm, maximálnû DN400 mm. Pﬁes
to mají nûkteﬁí obãané do této kanalizace na ãerno svedenu i de‰Èovou vodu
ze stﬁech a zpevnûn˘ch ploch, kde dochází pﬁi pﬁívalu k rÛzn˘m splachÛm. A
tím se dostáváme k dal‰í neuvûﬁitelné
provozácké zku‰enosti.

Co v‰echno se dá
v kanalizaci najít ?!
Nûkdy zÛstává ãlovûku aÏ rozum
stát, jak se to do profilu stoky mohlo
vÛbec dostat. Dráty , lana, prkna, rÛzné
staré dekly, náﬁadí a jin˘ objemn˘ materiál. Dal‰í skupinou jsou hadry , fólie
v‰eho druhu, nepﬁeberné mnoÏství hy-

gienick˘ch potﬁeb v rÛzném provedení,
jako jsou dámské potﬁeby , ãistiãe u‰í
ale i injekãní stﬁíkaãky. Pro zajímavost
v˘sledky zji‰tûní kanalizaãního prÛzkumu - obãané s nejãistûj‰íma u‰ima
pravdûpodobnû bydlí v dolní ãásti Velkého Bﬁezna smûrem na Dûãín, za to
nejvíce „kutilÛ“ je ve Valtíﬁovû Kolonce
a nejvíce tukov˘ch kanalizaãních zátek
je kolem objektÛ DPS. (Tuky v koncentrovaném mnoÏství rovnûÏ nemají v kanalizaci co dûlat.)
V neposlední ﬁadû se v kanalizaci
nebo na âOV objeví i nûjaké mrtvé
zvíﬁe, jako tﬁeba exotick˘ had.
Ukáznûnost uÏivatelÛ kanalizace,
tedy nás v‰ech, se neustále zhor‰uje,
protoÏe „drahocen˘ch pokladÛ“ v kanalizaci nalézáme stále více a více. Domnívám se, Ïe by si mûl kaÏd˘ uvûdomit, Ïe dÛsledky tûchto nedbalostních
skuteãností v nemalé míﬁe zdraÏují kanalizaãní provoz a v neposlední ﬁadû i
hyzdí okolí. (Toaletní papíry vyplavené

ze stoky a pﬁilepené na sloupech a plotech v okolí jistû nejsou nic pﬁíjemného
a nedûlají obci Ïádnou dobrou vizitku, i
kdyÏ jsou záhy zlikvidovány).
A nyní nûco statistiky: za poslední
mûsíc jsme vyjíÏdûli k havarijnímu ãi‰tûní kanalizace 5x a havarijní situaci na
pﬁeãerpávacích stanicích jsme ﬁe‰ili 8x,
z toho 4x konãila opravou ãerpací techniky. Seãteno, potrÏeno finanãnû obná‰í tyto akce zhruba 55 000 Kã za poslední mûsíc!
Nestojí za to trochu pﬁem˘‰let a b˘t
dobr˘mi hospodáﬁi? Není lep‰í zaãít u
prevence, místo likvidování následkÛ?
Má-li se dílo podaﬁit, není jiné cesty,
neÏ Ïe musí kaÏd˘ obãan této obce
zaãít u sebe. Vodárensk˘ a kanalizaãní
provoz mÛÏe co nejrychleji likvidovat
v‰echny následky ale k prevenci potﬁebujeme kaÏdého z Vás.
Vûra Nováková
vedoucí vodárenského
a kanalizaãního provozu

Zmûny zákona o pomoci v hmotné nouzi platné od 1. 7. 2009
Chtûla bych vás touto cestou informovat o nûkter˘ch zmûnách zákona o
pomoci v hmotné nouzi, které ve‰ly v
platnost dne 1.1.2009, ov‰em dÛsledky
tûchto zmûn pocítí v praxi obãané aÏ od
1.7.2009. Jedná se o v˘‰i dávky pomoci v hmotné nouzi - pﬁíspûvek na Ïivobytí, kter˘ je nûkter˘m obãanÛm zdej‰ím úﬁadem vyplácen.
V˘‰e pﬁíspûvku na Ïivobytí ãiní za
kalendáﬁní mûsíc rozdíl mezi ãástkou
Ïivobytí osoby a pﬁíjmem osoby, pﬁípadnû ãástkou Ïivobytí spoleãnû posuzovan˘ch osob a pﬁíjmem spoleãnû posuzovan˘ch osob - to platí tehdy, pokud
osoba není posuzována samostatnû.
(pﬁíklad: ãástka Ïivobytí ãiní 3.000,Kã/mûsíãnû, pﬁíjem obãana ãiní 2.000,Kã/mûsíãnû,dávka náleÏející obãanovi
je 1.000,-Kã). âástka Ïivobytí je ãástka
existenãního minima nav˘‰ená o pﬁípadné dietní stravování, které je obãanovi lékaﬁem pﬁedepsáno, dále je pﬁípadné nav˘‰ení ãástky Ïivobytí podmínûno uplatnûním zákonn˘ch nárokÛ a
pohledávek, vyuÏitím majetku a samozﬁejmû aktivní snaha obãana zv˘‰it si
pﬁíjem vlastní prací, kterou pﬁíslu‰nému
orgánu pomoci v hmotné nouzi prokáÏe.

Od 1.7.2009 nastane situace, kdy
dojde k pomûrnû radikálnímu sníÏení
ãástky Ïivobytí na existenãní minimum.Tato situace se bude t˘kat tûch
obãanÛ, kter˘m je vyplácen pﬁíspûvek
na Ïivobytí minimálnû 6 kalendáﬁních
mûsícÛ - poãítáno od ledna 2009. âástka existenãního minima osoby ãiní
2.020,-Kã/mûsíãnû. JelikoÏ tato situace
jistû nebude pro obãana nijak pﬁíjemná,
bude mít moÏnost prokázat zdej‰ímu
orgánu pomoci v hmotné nouzi, zda a
jak se na ﬁe‰ení své situace hmotné
nouze sám podílel a ze strany orgánu
pomoci v hmotné nouzi bude následnû
posuzováno, zda obãan v aktuálním
mûsíci splnil podmínky, které brání poklesu ãástky Ïivobytí na úroveÀ existenãního minima.
Pro úãely posuzování podmínek
eventuelního zv˘‰ení ãástky Ïivobytí bude pﬁedev‰ím zohledÀováno:
1) Vyplácení podpory v nezamûstnanosti nebo podpory pﬁi rekvalifikaci
2) Vyplácení rodiãovského pﬁíspûvku
3) Peãování o osobu závislou na péãi
jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II., III. a IV.(zde bude nutno vyplnit

„prohlá‰ení“, které je moÏné na poÏádání vydat)
4) Skuteãnost, Ïe se jedná o osobu
star‰í 65 let
5) Vyplácení penûÏit˘ch dávek nemocenského poji‰tûní z dÛvodu tûhotenství a mateﬁství
6) Doãasná pracovní neschopnost
7) Skuteãnost, Ïe se jedná o nezaopatﬁené dítû
8) Skuteãnost, Ïe se jedná o osobu
plnû invalidní.
Osobám, na které se vztahují v˘‰e
uvedené podmínky, se nebude sníÏení
ãástky Ïivobytí na ãástku existenãního
minima t˘kat. Kromû tûchto shora uveden˘ch se nebude dle platné právní
úpravy t˘kat ani osob, které vykonávají
veﬁejnou nebo dobrovolnickou sluÏbu v
rozsahu alespoÀ 20 hodin mûsíãnû.
Obec Velké Bﬁezno ale prozatím veﬁejnou sluÏbu neprovozuje.
ObãanÛm, kter˘ch se v˘‰e uvedené
skuteãnosti net˘kají, nastane povinnost
prokazovat vlastní aktivitu pﬁi ﬁe‰ení situace hmotné nouze. V opaãném pﬁípadû poklesne ãástka Ïivobytí na úroveÀ existenãního minima.
Pavlína Linková
Úsek sociálních vûcí
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Likvidace zelenû
Jaro je v plném rozkvûtu, v‰e se zelená a kaÏd˘ z nás
chce mít co nejhezãí prostﬁedí okolo svého domu. Sekání
trávy se proto v tomto období stává pomalu kaÏdot˘denním rituálem. Ale kam s posekanou trávou? JelikoÏ jsme
na vesnici, má vût‰ina z Vás svou vlastní kompostárnu.
Jiní vyuÏívají Ïoky, které nabízí, prostﬁednictvím obecního
úﬁadu, firma AVE CZ, za poplatek ve v˘‰i 220,- Kã. Jsou

Pﬁipomínka obãanÛm
Pﬁipomínám tímto majitelÛm pejskÛ a nájemcÛm obecních pozemkÛ, Ïe mohou platby za psy a pozemky opût
jako kaÏd˘ rok uhradit na obci Velké Bﬁezno do pokladny
u paní Ippoldtové, a to do konce ãervna tohoto roku. Po
tomto datu budou Kontrolním v˘borem obce Velké Bﬁezno rozesílány upomínky.
Za rok 2008 byly v‰echny platby uhrazeny, /aÏ na stálé
neplatiãe, velice ráda bych zde uvedla jejich jména, ale
budu vûﬁit, Ïe po pﬁeãtení tohoto mého ãlánku pﬁijdou své
dluhy zaplatit/,
proto v‰em majitelÛm, kteﬁí zaplatili vãas, dûkujeme a vûﬁíme, Ïe takto bude úspû‰n˘ i
rok 2009.
A vûﬁíte tomu, Ïe se stále ãastûji zde u mne objevují obãané na‰í obce, kteﬁí Ïalují na své sousedy, Ïe si poﬁídili
pejska, nebo mají dva pejsky a jestli vÛbec mají zaplaceno a kolik platí? Není Vám z toho smutno? Proto Ïádám
v‰echny nové majitele, aby si toto uvûdomili a po pÛl roce
stáﬁí jejich miláãka pﬁi‰li zaplatit.
Pﬁehled poplatkÛ na aktuální rok:
Obecní dÛm:
200,- Kã
Rodinn˘ dÛm:
100,- Kã
DÛchodci:
60,- Kã
Dále chci nabídnout majitelÛm pejskÛ zakoupení oãíslované známky, která bude zapsána do zvlá‰tního seznamu
s ãíslem známky a v pﬁípadû ztráty Va‰eho pejska mÛÏeme dle tohoto seznamu pomoci identifikovat majitele.
Známky jsou velmi pûkné, opatﬁené názvem obce a ãíslem, cena známky je 25,- Kã.
Pﬁeji krásné a teplé léto.
Ippoldtová Ivana
4 / 2009
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av‰ak mezi námi i tací, kteﬁí si s posekanou trávou hlavu
nelámou a jednou ji hodí sousedovi na pozemek, podruhé
na obecní pozemek, ãi hromadu, kterou zrovna vidí opodál. Vám nevadí, Ïe ale vlastníkovi pozemku pﬁidûláváte
starosti a zvy‰ujete náklady za likvidaci trávy, která je z
ãásti i Va‰e? Co kdyby to nûkdo udûlal Vám, jak by Vám
bylo?! Ráda bych také upozornila, Ïe ti, kdo se zbavují
trávy vhozením do odpadové nádoby, se vystavují nebezpeãí sankce a to za poru‰ení místní obecnû závazné vyhlá‰ky, která je aÏ do v˘‰e 30.000,- Kã!
Libu‰e Pokorná

UÏ máte zaplaceno?
Ráda bych vyuÏila této pﬁíleÏitosti a upozornila v‰echny obãany, kteﬁí je‰tû nemají zaplacen poplatek za odvoz a likvidaci
odpadu pro leto‰ní rok, Ïe tak musí uãinit nejpozdûjido
31.8.2009!
Libu‰e Pokorná

Poãítaãov˘ 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 10
dvouhodinov˘ch lekcí (od 18 do 19.30
hod.). Zahájen bude v úter˘ 29. záﬁí a ukonãen v úter˘ 8.
prosince. Kurz bude pro 15 zájemcÛ. Symbolické kurzovné ãiní 300 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 u paní Mottlové.

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve II. ãtvrtletí roku 2009 jednotka
SDHO Velké Bﬁezno uskuteãnila 21
v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 36 hodin
aktivního nasazení, pﬁi prÛmûrné
úãasti 5,9 hasiãe na zásah. Zásahové ãinnosti se zhostila dobﬁe a bez
závad.
Z v˘ãtu vypl˘vá, Ïe ‰lo o 12 poÏárÛ
(hoﬁení kontejneru - Maleãov, hoﬁení
klestí u silnice - Maleãov, poÏár nákladního automobilu - Svádov - Ol‰inky,
poÏár travního porostu - Pﬁerov, hoﬁení
sazí v komínû - Ústí n.L. - ul. Karla IV.,
poÏár lesa - R˘deã, poÏár slámy - Suletice, hoﬁení kabelu - Velké Bﬁezno u
benzinové ãerpací stanice, hoﬁení klestí v lese - R˘deã, hoﬁení palivového
dﬁeva - Velké Bﬁezno, poÏár lesa Nûmãí, poÏár v panelovém domû - Boletice.
4x se zasahovalo pﬁi dopravní nehodû (v úseku mezi Velk˘m a Mal˘m
Bﬁeznem, Le‰tina, Ole‰nice, mezi Lhotou pod Pannou a ¤etouní), pﬁi nichÏ
bylo provádûno vypro‰Èování zranûn˘ch osob.
2x se vyjíÏdûlo ke spadlému stromu
(Maleãov, Ol‰inky)
1x ke stoÏáru vysokého napûtí, kde
do‰lo k uvolnûní ochrann˘ch plechÛ
zreznutím - Svádov u b˘valého pﬁevozu.
1x k úspû‰nému odchytu zmije v objektu dvora u obytného domu - Svádov
- Ol‰inky
1x k planému poplachu - Nová Ves.
Zvlá‰tû závaÏn˘m se jevil poÏár v sedmipodlaÏním panelovém domû v Boleticích, kde hoﬁely sklepní kóje. Pﬁi poÏáru do‰lo k silnému zad˘mení objektu,
nároãné bylo odvûtrávání za pouÏití d˘chacích pﬁístrojÛ v horkém prostﬁedí.
Pﬁi poÏáru zasahovalo úspû‰nû 6 hasiãsk˘ch jednotek. Na‰í jednotce se
dostalo ústní pochvaly od velícího dÛstojníka zásahu za profesionální pﬁístup pﬁi lokalizaci poÏáru.
Nároãn˘m byl i zásah u sloupu vysokého napûtí, kde se provádûlo odstranûní plechÛ ve v˘‰ce 10 m.
Ve zdokonalovací ãinnosti se uskuteãnilo ‰kolení a v˘cvik s motorovou
pilou (15 hodin), ‰kolení strojníkÛ (3
hasiãi - 8 hodin), základní ‰kolení nov˘ch ãlenÛ (5 hasiãÛ - 5hodin), externí
‰kolení velitelÛ a zástupcÛ (IMZ) - velitel, zástupce 3 dny po 10 hodinách
dále porada velitelÛ na HZS Ústí nad
Labem.
V údrÏbû svûﬁené techniky bylo odpracováno 67 hodin na vozidle VW
Transportér (dokonãovací práce k jeho

provozu), pﬁíprava vozidel na technické
prohlídky (32 hodin), oprava vozidla
LIAZ (odstavení na 3 dny), v˘mûna
olejÛ u agregátÛ (11 hodin).
V ostatní ãinnosti byla jednotka nápomocna pﬁi tlakové zkou‰ce poÏárního zaji‰tûní u novû postavûného ﬁíãního plavidla - lodûnice Valtíﬁov (4 hodiny
- 4 hasiãi). Dále bylo uskuteãnûno kácení nemocn˘ch a star˘ch stromÛ ve
Valtíﬁovû (7 hodin - 6 hasiãÛ), zaji‰tûní
poÏárního dozoru pﬁi plesu v KD Tivoli.
Na úklidu garáÏe a sluÏebny bylo odpracováno 24 hodin, na administrativû
20 hodin.
Dne 29.05.2009 bylo na Krajském
úﬁadû v Ústí nad Labem za pﬁítomnosti
hejtmanky Ústeckého kraje a starosty
obce Velké Bﬁezno slavnostnû pﬁedáno
jednotce v˘konné klasické ãerpadlo
(1800 l/min) v hodnotû 236 tis. Kã. Jde
o moderní dovybavení jednotky, kterého si jednotka váÏí a vyslovuje podûkování za tento poãin.

K vnitﬁnímu Ïivotu jednotka sdûluje,
Ïe byla ukonãena ãinnost s jedním ãlenem. Souãasnû s tímto provádí jednotka nadále nábor nov˘ch ãlenÛ (muÏÛ)
star‰ích 18 let, kteﬁí jsou odhodláni plnit
nároãné úkoly, pﬁedev‰ím pﬁi v˘jezdové ãinnosti. Noví ãlenové se mohou
ucházet jednáním na obecním úﬁadû,
nebo v sídle jednotky s velitelem Jaroslavem Panochou.
V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky tradiãnû upozorÀují na blíÏící
se konec ‰kolního roku a prázdniny
‰kolních dûtí, kdy dochází k uvolnûní ze
‰kolních povinností. âlenové apelují na
rodiãe a dospûlé, aby dûtem vûnovali
zv˘‰enou pozornost k zabránûní moÏn˘m nepﬁedloÏenostem (manipulace s
ohnûm, pohyb v pﬁetíÏené dopravû jízda na kole, rÛzné hrátky, pohyb a ãinnost v rizikov˘ch prostorech).
Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel
Patrik Panocha - zástupce
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HLÁSÍ SE VÁM OBâANSKÉ SDRUÎENÍ ÎENY VELKÉHO B¤EZNA A VALTÍ¤OVA
Dne 8.5.2009 probûhlo jiÏ po tﬁetí na
krásném fotbalovém hﬁi‰ti ve Velkém
Bﬁeznû sportovní odpoledne Hejbni
kostrou 2009. Od 11 hodin na antukovém hﬁi‰ti byl turnaj v odbíjené. Od 14
hodin zaãal po vystoupení taneãního
krouÏku Z· Velké Bﬁezno turnaj pﬁípravek ve fotbale a souãastnû turnaj ve vybice. Po celou dobu si nejmen‰í dûti
mohly zasoutûÏit na opiãí dráze. Celé
sportovní odpoledne zakonãilo Divadlo
v pytli hrou Blaniãtí rytíﬁi. Akce se zúãastnilo cca 300 lidí a lidiãek, kteﬁí se
po cel˘ den mohli obãerstvit, dát si grilovan˘ buﬁt a zapít ho pivem BﬁezÀák.
KaÏdé dítû, které se na sportovním odpoledni zúãastnilo nûkteré soutûÏe dostalo ta‰ku, propisku s logem Reiffeisenbank, letáãek banky, malou hraãku,
sladkost a keramickou medaili.
V˘nos z této akce chceme pouÏít na
rekonstrukci dûtského hﬁi‰tû ve Vítovû.
K va‰im ãast˘m dotazÛm na datum realizace rekonstrukce tohoto dûtského
hﬁi‰tû Vám pﬁedkládáme cenovou kal-

kulaci firmy, která dodává herní prvky.
Dvojhoupaãka a lanovka Poletucha
bude stát vãetnû montáÏe 110 tis Kã. K
této ãástce je nutné je‰tû pﬁiãíst cenu
dopadov˘ch ploch cca 5 000,- Kã. Celková ãástka rekonstrukce dûtského
hﬁi‰tû je cca 115 000,- Kã. BliÏ‰í údaje
najdete na na‰ich webov˘ch stránkách.
Díky úspû‰n˘m akcím Ma‰karní ples,
Ples podnikatelÛ a díky sponzorsk˘
darÛm máme k dne‰nímu dni naspoﬁeno cca 80 000,- Kã.
Tato naspoﬁená ãástka není malá s
ohledem na na‰i práci, kterou dûláme
ve svém volném ãase a s ohledem na
rekonstrukci dûtského hﬁi‰tû ve Valtíﬁovû, kterou se nám v minulém roce podaﬁilo realizovat, ale bohuÏel stále nestaãí.
Pokud nám chcete pomoci mÛÏete
pﬁijít mezi nás, rády pﬁivítáme nové
ãlenky nebo nás mÛÏete podpoﬁit na jakékoli akci, kterou poﬁádáme nebo nás
mÛÏete podpoﬁit finanãnû a to na úãet:

Kalendáﬁ akcí...
04.07. - 10.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Velkobﬁezensk˘ sekáã - 7.
roãník soutûÏe v ruãním sekání parkové trávy
05.07. - 14.00 h - Za pohádkou na zámek - Pohádka pro dûti
15.07. - 19.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Komorní koncert v rámci
18. roãníku Hudebního festivalu Mitte Europa
17.07. - 18.00 h - Zámeck˘ kinematograf - Îivot je pes, ãesk˘ film
19.07. - 14.00 h - Za pohádkou na zámek - Pohádka pro dûti
28.07. - 21.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Noãní prohlídka
02.08. - 14.00 h - Za pohádkou na zámek - Pohádka pro dûti
08. a 09.08. -

Zámek v kvûtech - 2. ãást v˘stavy kvûtin v interiérech
zámku

16.08. - 14.00 h - Za pohádkou na zámek - Pohádka pro dûti
26.08. - 19.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Umûní hudby a slova - Komorní koncert
22. a 23.08. -

Zámek v kvûtech - 3. ãást v˘stavy kvûtin v interiérech
zámku: Kaktusy a sukulenty

28.08. - 18.00 h - Zámeck˘ kinematograf - Zlaté dno, ãesk˘ film
29.08. - 21.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Noãní prohlídka
30.08. - 14.00 h - Za pohádkou na zámek - Pohádka pro dûti
12. a 13.09. -

Státní zámek Velké Bﬁezno - Dny evropského dûdictví

16.09. - 19.00 h - Státní zámek Velké Bﬁezno - Festival Ference Liszta Komorní koncert
20.09. -

Základní ‰kola Velké Bﬁezno - 15. expedice buková
hora

25.09. - 18.00 h - Zámeck˘ kinematograf - Babiãka, ãesk˘ film
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212659595/0300. Na poÏádání vám
rády pﬁedloÏíme na‰e úãetnictví ke
kontrole na‰ich finanãních operací.
Obãanské sdruÏení Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
www.zenyvbv.cz

Spoleãenská
kronika
V leto‰ním roce se narodilo 6 dûtí
a to :
Agáta Krejãí
Eli‰ka Michalãíková
Jan Málek
Nicol Mikeschová
·imon Lezsko
Jakub Vandrovec
Vítání obãánkÛ se uskuteãnilo dne
09.06.2009, kde bylo pﬁivítáno celkem
10 dûtí z toho 7 holãiãek a 3 chlapeãci
(z toho 4 dûti narozené je‰tû v roce
2008).
Za velmi pûkné vystoupení ÏákÛ ze
zdej‰í základní ‰koly pod vedením paní
uãitelky Blanky Kováãové dûkujeme.
Svatební obﬁady :
Od poãátku leto‰ního roku
bylo jiÏ uzavﬁeno 34 manÏelství.
Úmrtí - opustili na‰e ﬁady
Celkem poãet úmrtí od poãátku
leto‰ního roku je 35 obãanÛ
z toho 20 obãanÛ v Domovû
pro seniory.
Z místních obãanÛ :
AlÏbûta Panu‰ková
Hana Hasprová
Antonín Halada
Jaroslav RÛÏiãka
Anna ·ebestová
Milan âern˘
Bohumil Novák
Marie ·rámková
Jarmila TÛmová
RÛÏena Forchtnerová
Jana Schusterová
Walburga Kybusová
Jaroslav Kozlík
Josef Kvajzar
Jiﬁí Martykán
Za obecní úﬁad
Jana Mottlová

Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bﬁeznû
Sportovní akce
V bﬁeznu se smí‰ené druÏstvo chlapcÛ a dívek zúãastnilo
sportovní soutûÏe poﬁádané Mûstskou policií v Ústí n.L.-Silov˘ trojboj, soutûÏ o nejv‰estrannûj‰ího Ïáka. V kvûtnu jsme
se zúãastnili tradiãního Bûhu zámeck˘m parkem, kter˘ poﬁádá Z·.

Primární prevence
V dubnu nav‰tívili Ïáci 2.stupnû Kontaktní centrum pro drogovû závislé - Drug Out Club, které poskytuje ‰iroké spektrum sluÏeb pro drogovû závislé a jejich rodiny.

Velikonoãní v˘tvarné a pracovní dílny
Pﬁed velikonoãními prázdninami jsme uspoﬁádali tradiãní
Velikonoãní v˘tvarné a pracovní dílny.Tentokrát jsme také pozvali dûti z místní M· a zapojili jsme je do tvoﬁiv˘ch aktivit
jednotliv˘ch dílen spoleãnû s na‰imi Ïáky.
Dûti si ve ‰kolní kuchyÀce mohly nazdobit velikonoãní perníãky, které napekly pﬁi v˘uce pracovního vyuãování, v dal‰ích dílnách si vyrobily rÛzné velikonoãní dekorace,
napﬁ.ozdobn˘ kolíãek, stojánek s vajíãkem, nauãily se témûﬁ
zapomenutou dovednost-v˘robu pí‰Èalky nebo se uãily plést
pomlázku pode vedením ‰ikovného deváÈáka Jardy, coÏ byla
pro mnohé jeho spoluÏáky velká zkou‰ka trpûlivosti.Pro 40

mal˘ch náv‰tûvníkÛ ze ‰kolky to byl velk˘ záÏitek a pﬁíjemnû
strávené pﬁedprázdninové dopoledne, navíc si kromû vlastnoruãnû vyroben˘ch mal˘ch drobností odnesli i pomlázky,
které jim Jarda upletl a mohli se seznámit s pro nû trochu
„kouzelnou“ interaktivní tabulí. Fotodokumentaci z akce pro
rodiãe dûtí z M· si lze prohlédnout na www.zsp-velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce - ·kolní a mimo‰kolní akce ve
‰kol.roce 2008/2009 - duben.

V˘chova ke zdraví
V ãervnu se Ïáci 2.stupnû zúãastnili vzdûlávacího projektu
Státního zdravotního ústavu s názvem Hrou proti AIDS.
DruÏstvo na‰ich ÏákÛ v soutûÏní vûdomostní hﬁe porazilo 2
druÏstva Z·P Stﬁekov. Tím se nám zúroãila dlouholetá v˘chovnû vzdûlávací ãinnost v oblasti v˘chovy ke zdraví, pﬁedev‰ím formou tematick˘ch a projektov˘ch dnÛ, které pravidelnû zaﬁazujeme do v˘uky.

Environmentální v˘chova
DEN S ÁMOSEM - UâÍME SE HROU
Ke Dni Zemû jsme uspoﬁádali projektov˘ den.Îáci se rozdûlili na 4 stanovi‰tû, na kter˘ch se seznamovali s problematikou tﬁídûní odpadÛ a jejich recyklací. 1.stanovi‰tû: tﬁídûní odpadÛ - Ïáci si zopakovali základní informace o tﬁídûní
odpadÛ 2.stanovi‰tû: tﬁídûní odpadÛ a recyklace 3.stanovi‰tû: v˘robky z odpadního materiálu: v˘roba zvíﬁátek z plastov˘ch lahví 4stanovi‰tû: v˘robky z odpadního materiálu: v˘roba záchranného kruhu z novinového papíru.
Projekt SdruÏení Tereza - Otvírání studánek. ·kola se pﬁihlásila do projektu SdruÏení Tereza ke Dni Zemû Otvírání studánek.Na základû projektové v˘zvy napsala ﬁeditelka ‰koly krátk˘ projekt, kter˘ byl pﬁijat.Ve spolupráci
s Obecním úﬁadem ve Velkém Bﬁeznû byl vybrán Ole‰nick˘
potok, kter˘ jsme vyãistili od komunálního a stavebního odpadu ve smûru od benzinové pumpy k jeho ústí do Labe
v délce cca 200 m.V úseku u ãerpací stanice je potok pomûrnû frekventovan˘, protoÏe se zde nachází pﬁechod
s lesní cestou a v navazující ãásti se opravoval mÛstek
a hráz potoka, kde zÛstalo po stavebních pracech mnoÏství
materiálu.Pﬁed zahájením akce a v jejím prÛbûhu byli Ïáci informováni o tom, Ïe by nemûli pﬁíli‰ zasahovat do koryta potoka a ponechat v nûm vûtve a dal‰í pﬁirozené náplavy a od-
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straÀovat jen „nepﬁirozené“ náplavy
a pozÛstatky lidské ãinnosti, tj.plastové
lahve a dal‰í v˘robky z plastÛ, sklo,
pﬁedmûty z kovÛ, polystyren, látky a jiÏ
zmínûn˘ stavební odpad.Pracovní aktivity se zúãastnili Ïáci 7.,8.,9.roã.
v rámci 3 hodinové v˘uky pracovního
vyuãování.Nasbíran˘ odpad Ïáci na
místû tﬁídili do pytlÛ-plasty a polystyren,
sklo a ostatní odpad. Pytle s roztﬁídûn˘m odpadem pak umístili do sbûrn˘ch
nádob v obci.
Svûtov˘ den vody - tematick˘ den.
Ke Svûtovému dni vody, kter˘ pﬁipadá
na 23.bﬁezna,jsme uspoﬁádali tematick˘ Den vody. Na 4 stanovi‰tích si uãitelé pﬁipravili zábavné úkoly, pokusy doplnûné zajímav˘mi informacemi, které
se t˘kaly vody a v‰ím co s ní souvisí.Pﬁi
pokusech byly pouÏity v˘ukové materiály a uãební pomÛcky Tajemství vody,
‰kolní encyklopedie, dal‰í materiály
a pomÛcky. Na závûr v‰ech aktivit Ïáci
spoleãnû shlédli v˘ukov˘ film Voda.
Projektov˘ T˘den ke Dni Zemû.
V prÛbûhu t˘dne jsem zaﬁadili do v˘uky
jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ prvky s ekologickou tematikou.
KULTURNÍ AKCE
Akce MládeÏ a kultura - Jarní ãvachtání (1.stupeÀ), Viktor Kamarád (2.stupeÀ)
Úãast na filmové projekci Jeden svût
na ‰kolách (2.stupeÀ)
Náv‰tûva divadla v ÚL -1.stupeÀ

Dal‰í akce
BAREVN¯ DEN
Souãástí Dne naruby, kter˘m jsme
oslavili svátek uãitelÛ, byl i Barevn˘
den, kter˘ poﬁádáme jiÏ nûkolik let,
a tak se barvy obleãení a doplÀkÛ opa-

kují. Letos jsme vybrali zelenou barvu.
Nûkteﬁí Ïáci pﬁistoupili k akci s humorem a nápadem, a tak na sebe dokázali navléci aÏ 13 zelen˘ch ãástí obleãení.Nejlep‰í Ïáci co do poãtu zelené
barvy na svém obleãení ãi doplÀcích
byli odmûnûni sladkostmi.
DEN NARUBY
Ke Dni uãitelÛ jsme uspoﬁádali Den
naruby, kdy se v kaÏdé z 3 tﬁíd stﬁídali
Ïáci ve v˘uce pﬁed katedrou a pro uãitele pﬁipravili zábavné úkoly, napﬁ. poznávání koﬁení ochutnáváním se zavázan˘ma oãima. Nejvíce si v˘mûnu
uÏily nejmen‰í dûti se svou paní uãitelkou.ZároveÀ jsme vyhodnotili zapojení
jednotliv˘ch ÏákÛ, uãitelÛ a tﬁíd do plnûní úkolÛ Barevného dne. Na závûr
zábavného dopoledne podûkovala
v‰em uãitelÛm za jejich práci ﬁeditelka
‰koly.
V¯LET DO TEPLIC
V dubnu nav‰tívili v‰ichni Ïáci planetárium, hvûzdárnu a botanickou zahradu v Teplicích. V planetáriu shlédli v˘ukov˘ poﬁad o planetách,panoramatick˘
pohyb Slunce a Mûsíce a názvy souhvûzdí viditelná v jednotliv˘ch roãních
obdobích.Ve hvûzdárnû pak Ïáci pozorovali dûní na obloze, ale vzhledem
k nepﬁíznivému poãasí nebyly podmínky ideální.V botanické zahradû si Ïáci
prohlédli sukulentní, tropick˘ a subtropick˘ skleník a pﬁilehlou zahradu.
DEN DùTÍ
Den dûtí jsme oslavili soutûÏí v pﬁípravû jednoduch˘ch jídel na ohni. Îáci
se rozdûlili do 4 skupin a mûli si vymyslet pﬁípravu jídla vãetnû názvu, dohodnout se na nákupu surovin, vybrané jídlo pﬁipravit a pﬁedvést porotû,
která jako nejlep‰í ocenila ‰píz skupiny
pod vedením Pavly Minaﬁíkové. Ve

JUDO V OBCI
Dne 5.kvûtna to byl rok, co se v tûlocviãnû Z· Velké Bﬁezno uskuteãnil
první judistick˘ trénink. Jsme rádi, Ïe
po roãní práci je za ãím se ohlédnout.
Dûtí, které zaãaly docházet na pravidelné tréninky juda v na‰í obci neub˘vá, ba naopak. Jsou stále plné
elánu a mají chuÈ se uãit, coÏ dokazují pﬁi sv˘ch v˘konech na závodech, na které o sobotách
dvakrát, nûkdy i tﬁikrát do mûsíce jezdí.
Dovolte mi v krátkosti shrnout jejich dosavadní sportovní v˘sledky za leto‰ní rok. Od ledna 2009 judisté na soutûÏích vybojovali 26 zlat˘ch, 22 stﬁíbrn˘ch a 19 bronzov˘ch medailí.
Na konci bﬁezna se úspû‰nû nominovali na mistrovství
âR mlad‰ích ÏákÛ Sebastián Novák a Veronika Bucharová. Dne 6.ãervna se probojovali do finále nejvy‰‰í soutû-
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druhé ãásti zábavného dopoledne Ïáci
soutûÏili na jednotliv˘ch stanovi‰tích
a za splnûní úkolÛ dostali Ïetony, které
pak ve ‰kolním obchÛdku vymûnili za
sladkosti a rÛzné drobnosti.
SOUTùÎ O ZLATÉ KLADÍVKO
V kvûtnu Ïák 8.roã.J.Cankáﬁ na‰i
‰kolu reprezentoval v soutûÏi v pracovních dovednostech ÏákÛ speciálních
‰kol.
VZDùLÁVÁNÍ UâITELÒ
âinnostní uãení ve v˘uce - ukázkové
hodiny âJ a M (Tvoﬁivá ‰kola)
âinnostní uãení ve v˘uce pﬁírodovûdy - 3 denní vzdûlávací semináﬁ (Tvoﬁivá ‰kola)
Konference Asociace ﬁeditelÛ základních ‰kol k aktuálním problémÛm
ve ‰kolství
VyuÏití interaktivní tabule a dal‰í multimediální techniky ve v˘uce -semináﬁ
(AV Media)
Konference k aktivitám programu
Jeden svût na ‰kolách-Goethe institut
Praha
Konference k trendÛm speciálního
vzdûlávání v Ústeckém kraji

Co plánujeme?
V ãervnu plánujeme vzdûlávací akci
pro Ïáky ke Svûtovému dni bez tabáku,
akci multikulturní v˘chovy, Den s Ámosem, rozlouãení se ‰kolou v letním
kinû, ‰kolní v˘lety, spoleãnou v˘stavu
v˘tvarn˘ch prací , v˘tvarn˘ a sportovní
den, vyhodnocení ‰kolního roku a rozlouãení s vycházejícími Ïáky.
Aktuální informace o ãinnosti ‰koly si
mÛÏete pﬁeãíst na nov˘ch internetov˘ch stránkách - www.zsp-velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce a Aktuálnû
M.ProkÛpková, ﬁeditelka ‰koly

Ïe mláìat „Krajského pﬁeboru“ 4 závodníci, z toho jsme
2x získali zlato a titul „pﬁeborníka kraje“ , 2x stﬁíbro a 2x
bronz. Dále judisté z Velkého Bﬁezna pﬁivezli v dubnu z
„Velikonoãního turnaje“ v Teplicích krásn˘ pohár za druhé
místo v soutûÏi klubÛ a dokázali se prosadit mezi dvaceti
dal‰ími kluby nejen z ústeckého kraje. Medaile jsou nejvût‰ím ocenûním pro dûti, pro nás trenéry je v‰ak nejvût‰ím úspûchem jejich skvûlá kamarádská parta, která drÏí
pospolu i bez rozdílu vûku.
•••
TréninkÛ se úãastní dûti nejen z Velkého Bﬁezna, ale i
dûti z Kﬁe‰ic, Tûchlovic, Verneﬁic, Chabaﬁovic, atd. Poãet
zájemcÛ o tento sport u nás v obci neklesá, za poslední
dva mûsíce se k nám pﬁidalo dal‰ích 8 dûtí a dal‰í se ptají
na nábor v záﬁí. Velikost Ïínûnky nás v‰ak limituje. Dûkujeme proto poskytovateli finanãních prostﬁedkÛ za nákup
dal‰í ãásti tatami. Dále dûkujeme za sponzorování na‰eho judo klubu firmû Dﬁevostavby VanÏura s.r.o. a restauraci Tivoli za pizzu pro na‰e zlaté medailisty.
Za judo trenér
Tomá‰ Buchar

Co nového v Základní ‰kole Velké Brezno

JiÏ po sedmnácté zdolali Ïáci, uãitelé, rodiãe a pﬁátelé
‰koly královnu âeského stﬁedohoﬁí Mile‰ovku. Stateãné dobyvatele vidíte na vrcholové fotografii.

Den Zemû si Ïáci základní ‰koly pﬁipomnûli úklidem okolí
‰koly a také zámecké zahrady.

Ve spolupráci s Policií âeské republiky probûhl ve ‰kole
pro 1. stupeÀ brann˘ den. Îáci se seznámili s v˘cvikem policejních psÛ a také si procviãili dovednosti pﬁi poskytování
první pomoci.
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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O‰etﬁujeme „poranûné“.

Letos se Ïáci a Ïákynû devát˘ch tﬁíd spoleãnû s uãiteli zúãastnili jiÏ tradiãní prohlídky hlavního mûsta Prahy a pﬁedstavení „Lucerna“ v Národním divadle. V‰ichni milovníci ãinohry
se vrátili plni dojmÛ v pozdních veãerních hodinách do sv˘ch
domovÛ.

Bûh zámeck˘m parkem je tradiãní akcí základní ‰koly. Na
snímku vidíte start chlapcÛ z 2. a 3. tﬁíd.

Celkem tﬁicet dûtí z devát˘ch tﬁíd a dva uãitelé absolvovali v˘let do Ostravy, spojen˘ s natáãením televizní soutûÏe
pro Ïáky základních ‰kol. Na‰ím soupeﬁem k na‰í velké
smÛle byl t˘m z Gymnázia Vítkov. Na‰e dûti svedli vyrovnan˘ souboj a aÏ v závûru tûsnû prohráli. Vysílání v televizi se
uskuteãní 4. 9. 2009 v 16:30 na âT1.
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Ve ãtvrtek 28. kvûtna se na na‰í ‰kole konal první roãník
‰kolní soutûÏe v rodinné v˘chovû. SoutûÏ vycházela z akce
konané v uplynul˘ch letech pro ‰koly z celého okresu.
Bûhem ní si Ïáci osmé a devát˘ch tﬁíd vyzkou‰eli své znalosti v oblasti správné v˘Ïivy, návykov˘ch látek, sexuální v˘chovy, vykoupali novorozence, o‰etﬁili zranûného, pﬁedvedli,
jak ovládají domácí práce a vítûzné druÏstvo z 9. A ve sloÏení Míra Cruz, Milo‰ Pícha, Eli‰ka P˘chová a Bára Luptaãiková si nakonec pochutnali na velkém ãokoládovém dortu. ProtoÏe nebyli lakomí, pochutnali si s nimi i nûkteﬁí dal‰í Ïáci a
uãitelé.

Dvacet ÏákÛ, rozdûlen˘ch na dvû v˘konnostní skupiny, si protáhlo svá tûla v krásném prostﬁedí Kokoﬁínska. Celkem ujela
skupina A 280 kilometrÛ, spoleãnû s cestou zpût do Velkého Bﬁezna a celodenním v˘letem na Kokoﬁín. Skupina B na‰lapala o nûco ménû - 135 kilometrÛ. Celá akce mûla ohlas nejen u zúãastnûn˘ch.

Zajímavosti z Velkého Bﬁezna
Archeologické v˘zkumy
■ Podle nûmeckého historika Wenzela
Hiekeho bylo v roce 1886 ve velkobﬁezenském údolí nalezeno v lese poblíÏ Probo‰tova velké mnoÏství zlomkÛ bronzového
náﬁadí.
■ Pod vedením ﬁeditele ústeckého
muzea Adolfa Kirschnera byl v roce 1900
proveden archeologick˘ v˘zkum ve Valtíﬁovû.
■ Ve Valtíﬁovû byly nalezeny nádoby z
tzv. kultury ‰ÀÛrkové keramiky (mlad‰í
doba kamenná). Nádoby s protáhl˘m hrdlem jsou zdobeny otisky ‰ÀÛry.
■ Také s keltsk˘mi nálezy se mÛÏeme
setkat ve Valtíﬁovû. Jedná se o hroby s
kostrami poloÏen˘mi naznak se zbranûmi
u muÏÛ a ‰perky u Ïen.
■ Na zaãátku sedmdesát˘ch let minulého století byly provedeny malé zji‰Èovací
prÛzkumy hradu ve Velkém Bﬁeznû (poblíÏ
cesty na FráÏ) a byly nalezeny mince z
doby Václava II. (1271 - 1305). Mince jsou
uloÏeny v Muzeu mûsta Ústí nad Labem.
Tento v˘zkum byl v˘sledkem osobité spolupráce tehdej‰ího Krajského domu pion˘rÛ a mládeÏe, na které se nejvût‰í mûrou
podílela archeoloÏka Marta Cvrková. Dûti
byly prostﬁednictvím muzejních pracovníkÛ
seznamovány s regionální historií a pﬁírodovûdou i základem dûjin umûní. KaÏdé
léto byl pro nû poﬁádán vlastivûdn˘ tábor,
jehoÏ hlavní náplní byl archeologick˘ prÛzkum tzv. Pustého zámku ve Velkém Bﬁeznû. Podle svûdectví jedné z pamûtnic byl
„dûtsk˘ archeologick˘ tábor“ vybudován
nad základní ‰kolu v místû, kterému se
ﬁíká „V Hájeãku“.

Plán hradu nad Velk˘m Bﬁeznem podle Josefa Nittnera, poﬁízen˘ pﬁed rokem
1931. Plán lokality dole, nahoﬁe podéln˘ ﬁez.

Filmové
hvûzdy
v obci
Na zámku ve Velkém Bﬁeznû se natáãelo nûkolik ãesk˘ch filmÛ za pﬁítomnosti znám˘ch ãesk˘ch hercÛ (Michaela Kuklová, Veronika Îilková, Josef Vinkláﬁ atd.). Ale skuteãné hvûzdy svûtového filmu nav‰tívily Velké Bﬁezno v roce
1995. Pﬁi natáãení filmu Prsten jste mohli potkat ve Velkém Bﬁeznû hereãku
Nastassju Kinski a herce Michaela Yorka. Ve filmu hrálo i nûkolik obãanÛ Velkého Bﬁezna. Nedávno vy‰el tento film na DVD, a tak mÛÏete zkusit ve filmu
hledat, kterou roli si vedle tûchto filmov˘ch hvûzd zahráli napﬁíklad pan Hudeãek nebo paní uãitelka Nováková.
PaedDr. Jan Darsa
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Velké Bﬁezno v literatuﬁe
Bylo nûkdy Velké Bﬁezno a jeho okolí zmínûno v nûjakém díle
ãeské literatury? V‰e nasvûdãuje, Ïe se tak stalo aspoÀ v jednom pﬁípadû. V roce 2001 vy‰la kniha mysliveck˘ch povídek od
Jaroslava Löffelmanna, kter˘ ﬁadu námûtÛ pro své povídky ãerpal z nejbliÏ‰ího okolí Velkého Bﬁezna. Jaroslav Löffelmann Ïil
od roku 1945 v Ol‰inkách. V letech 1958 - 2000 pracoval jako
dûlník a pozdûji jako smûnov˘ mistr ve firmû Setuza. Od dûtství
obdivoval myslivost a v roce 1958 se stal ãlenem âeského mysliveckého svazu. PÛsobil ﬁadu let jako lektor a zku‰ební komisaﬁ.
Sbírka mysliveck˘ch povídek Chvála labsk˘ch strání je autorovou literární prvotinou. Povídky vznikly bûhem posledních deseti let jeho Ïivota. Nûkteré z nich byly
publikovány ãasopisecky. Autor umírá krátce po té, kdy se jeho kniha objevila na
pultech knihkupectví ...
PaedDr. Jan Darsa

·kolní rok ten stra‰nû letí ...
Tak se praví v jedné dûtské básniãce. Ano, letí. Nedávno
jsme v mateﬁské ‰kole pﬁivítali nové dûti a uÏ tu máme na
dosah prázdniny a s nimi konec ‰kolního roku.
Z dûtí se stali kamarádi. Spoleãnû se uãily, jak se mají
k sobû chovat, spoleãnû si hrály,zpívaly, cviãily, pracovaly
v krouÏcích - v˘tvarném, grafomotorickém a pohybovém.
Skupina dûtí absolvovala v˘uku anglického jazyka. Na jedniãku.
My, dospûlí, jsme se snaÏili dûtem zpestﬁit pobyt ve ‰kolce
mimoﬁádn˘mi akcemi.
KaÏd˘ mûsíc shlédly ve ‰kolce pohádku.
V únoru nav‰tívily pﬁedstavení Michala Nesvadby v ústeckém kinû Hraniãáﬁ.
Zatanãily si a zasoutûÏily na karnevale v aule Z·.
V bﬁeznu dûti nav‰tívily uãebnu dopravního hﬁi‰tû v Krásném Bﬁeznû. Paní policistka je pouãila, jak se chovat na ulici
a v blízkosti silnice. V ãervnu si své znalosti vyzkou‰í v praxi
na dopravním hﬁi‰ti. Také v místní knihovnû v budovû Z· se
dûtem líbilo. Paní knihovnice jim pﬁeãetla pohádku a pﬁiblíÏila jim, jak zacházet s kníÏkami.
V dubnu nás Ïáci i uãitelé pozvali do praktické ‰koly na netradiãní oslavu velikonoc. Dûti si zde ozdobily perníãky, které
pro nû upekli Ïáci této ‰koly. Vyrobily si malou velikonoãní
ozdobu a odnesly si domÛ i pomlázky, také vyrobené Ïáky
praktické ‰koly. Moc jim i uãitelÛm dûkujeme. Na Den zemû
vyzdobily dûti chodníky v Aleji sportovcÛ hezk˘mi obrázky.
Poslední den v dubnu jsme spoleãnû s dûtmi na zahradû M·
pálili ãarodûjnice. Dûti je vyrobily doma za pomoci rodiãÛ.
A moc se jim povedly.
V kvûtnu proÏily dûti hezké dopoledne na v˘letû v ZOO
v Dûãínû. Opût si zmûﬁily své síly s dûtmi z M· z Malého

Simonka Kosíková. V˘let do zoo.
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Bﬁezna pﬁi akci Z· „Bûh zámeck˘m parkem“. Získaly vût‰inu
medailí a byly na to patﬁiãnû hrdé. Den dûtí jsme s dûtmi
oslavili hledáním pokladu. Cestou za pokladem musely dûti
splnit nûkolik úkolÛ. Na‰ly ho ukryt˘ na zahradû M·.
Tﬁídu star‰ích dûtí nav‰tívily studentky zdravotní ‰koly
s programem „Dûtsk˘ úsmûv“.
Poradily dûtem, jak peãovat o zoubky a jak si je správnû
ãistit.
Bûhem na‰í náv‰tûvy místní stanice dobrovoln˘ch hasiãÛ,
seznámil dûti s prací hasiãÛ jejich velitel, pan Panocha. Prohlédly si i techniku, která jim pﬁi práci pomáhá. Moc se jim líbilo velké hasiãské auto.
Po cel˘ rok sbíraly dûti za pomoci rodiãÛ star˘ papír. Jako
odmûnu za píli jsme pro nû i pro rodiãe pﬁipravili v ãervnu pohádkové odpoledne.
A jako kaÏd˘ rok, i letos se pﬁi závûreãné besídce , rozlouãíme s na‰imi tﬁinácti budoucími prvÀáãky. Rozdáme jim dáreãky na památku a popﬁejeme hodnû ‰tûstí ve ‰kole.
A mÛÏeme se s dûtmi tû‰it na prázdniny.
Stanislava Motyãková, uãitelka

Názory obãanÛ obce Velké Bﬁezno...
T E X T Y V T É T O R U B R I C E N E P R O C H Á Z Í G R A F I C K O U A N I P R AV O P I S N O U Ú P R AV O U

Stanovisko k dani
z nemovitosti
Na ãervnovém zasedání zastupitelstva se má projednávat zv˘‰ení danû z
nemovitosti o 100%.
Nejde sice o Ïádné horentní sumy
penûz, ale spolu se skokov˘m zdraÏením vodného a stoãného, ke kterému
bûhem 2 uplynul˘ch let do‰lo a se
zdraÏením nájemného, k nûmuÏ rovnûÏ do‰lo, to zatíÏení domácností nespornû je.
Je v‰eobecnû známo, Ïe v probíhající krizi, 6 z 10 domácností v âR nevychází s mûsíãními pﬁíjmy a na‰e obec
nebude v˘jimkou, spí‰e naopak.
Proto dopady hospodáﬁské krize
nelze dozajista dále pﬁená‰et také do
rodinn˘ch rozpoãtÛ.
Proto se zdraÏením danû z nemovitosti nesouhlasím.
Václav Burian

Otázky na starostu
obce Velké Bﬁezno
Uplynulá zasedání zastupitelstva
obce Velké Bﬁezno probûhla bez pﬁítomnosti veﬁejnosti.
Nicménû je dÛleÏité informovat obãany o dÛleÏit˘ch dûní v obci, které ovlivÀují jejich Ïivot.
Nutno podotknout, Ïe leccos není
jasné ani zastupitelÛm samotn˘m.
1./ Pane starosto,
Vypracoval jste rozsáhl˘ materiál nazvan˘ „ Strategick˘ plán rozvoje Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Uvádíte zde, Ïe
jde stﬁednûdob˘ plán. V˘ãet desítek investic ve v‰ech odvûtvích, spolu s hrub˘m odhadem finanãní nároãnosti na
jeho realizaci, jeÏ ãiní okolo 1 mld. Kã,
z nûho ãiní dlouhodob˘ plán na desetiletí a z mnoha ohledÛ také nereáln˘
plán.
Nyní v zastupitelstvu prosazujete
jeho schválení. Schválen˘ zastupitelstvem se stává závazn˘m do doby,
dokud nebude vûcnû naplnûn, tedy do
budoucna.
Skuteãnû se domníváte, Ïe by bylo
rok a nûco pﬁed volbami, budoucím zastupitelÛm pﬁed- urãovat, co dlouhodobû budou plnit a zavazovat je, správné ?
VÏdyÈ i oni budou mít své priority a
nezbytné potﬁeby vyvolané ãasem.
2./ Pane starosto,

nechal jste bez v˘bûrového ﬁízení
zpracovat 42 studií,návrhÛ,zámûrÛ,
projektÛ a dodatkÛ k nim atd.....a z tohoto v˘ãtu cca 70% provádûl jeden
zhotovitel.
Obec za tímto úãelem vynaloÏila
pﬁes 2,5 milionu Kã.
MÛÏete obãanÛm vysvûtlit :
- proã jste tak konal ?
- jaká byla úãelnost a efektivita vynaloÏen˘ch veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ ?
- jak a kdy se bude onûch 42 akcí realizovat ? (z onûch 42 akcí se jeví 27
akcí tak,Ïe se nebudou nikdy realizovat)
- onûch 42 akcí má souvislost s v˘‰e
uveden˘m Strategick˘m plánem rozvoje a nelze nevytu‰it,Ïe jeho schválením, bude vlastnû v‰e schváleno bez
ohledu, zda se bude, ãi nebude cokoliv
z nich realizovat - to je zámûrem ?
3./ Pane starosto,
MÛÏete obãanÛm vysvûtlit, proã se
nedokonãila za 3 roky, kdy spravujete
obec rekonstrukce místní komunikace
Zadní (podél trati âD ) ? V minulém období jste vytrvale poukazoval na tuto
potﬁebu a tehdy se v rámci rekonstrukce realizoval cel˘ chodník,ãímÏ se zajistila bezpeãnost chodcÛ a jímaã de‰Èové vody.
Nyní je zaráÏející, Ïe jiÏ 3 roky se vûc
oddaluje a problémy utichly, jako by jiÏ
nebylo rekonstrukce tﬁeba. Také je
tﬁeba informovat, kdy se celá rekonstrukce dodûlá. ?
4./ Pane starosto,
Vysvûtlete obãanÛm, kdy se dodûlají
veﬁejné ãásti místních komunikací k rodinn˘m domkÛm Pastviny a nad Kolonií ve Valtíﬁovû.( Dodûláním se rozumí,
na stávající pra‰né vozovky, poloÏit Ïiviãn˘ kryt s nosn˘m podloÏím ). ?
5./Pane starosto,
MÛÏete obãanÛm vysvûtlit, proã jste
bez souhlasu zastupitelstva nechal
zru‰it pásmo hygienické ochrany studny Kassavia, kdyÏ zákon o vodách
ukládá v‰em vlastníkÛm pozemkÛ i vodohospodáﬁsk˘m orgánÛm chránit
podzemní zdroje vody ?
Tímto zru‰ením pásma, byla obec
zbavena moÏnosti dodávat vodu z této
studny do veﬁej- né sítû.
Pﬁitom jste vûdûl, Ïe studna Kassavia má dostateãnou kapacitu k zabezpeãení dodávek pitné vody pro Velké
Bﬁezno a Valtíﬁov s dostateãnou rezer-

vou. Vûdûl jste také z rozborÛ proveden˘ch v letech 2003 a 2006., Ïe voda
ze studny zasaÏené povodní v r.2002
dosáhla témûﬁ kvality pitné vody a je
pﬁedpoklad, Ïe je jiÏ pitnou vodou. Nepﬁehlédnutelné je,Ïe jde o cenovû v˘hodn˘ zdroj ( 1 ãerpadlo vyzásobí
celou obec). Také Va‰e úvahy o moÏném umístûní nové obecní ãistiãky poblíÏ studny, jsou ze zmiÀovaného zákona nepﬁípustné a na obci existuje dokumentace k umístûní pﬁípadné ãistiãky k
ãerpací stanici na obecním pozemku
pod Tivolí.(Argumentace o zmûnû
územního plánu jsou bezpﬁedmûtné a
pokud by jich bylo tﬁeba,dnes by jiÏ zaruãenû byly k disposici ).
6./ Pane starosto,
Uvûdomujete si, Ïe tímto krokem
pﬁestala mít obec dostatek pitné vody a
je tﬁeba vodu nakupovat od SãVK Ústí
n.L. a tak zde máme paradoxnû vodu z
Flájí, ãi Pﬁíseãnice, tedy z desítky
km.vzdálen˘ch zdrojÛ a tomu odpovídající cenu, tedy za dvojnásobek ceny?
7./ Pane starosto,
MÛÏete vysvûtlit obãanÛm, proã se
sám aktivnû nesnaÏíte napravit chybu,
nenechal jste jiÏ dávno odebrat vzorky
a nezabezpeãil jste obnovu hygienického pásma studny Kassavia a to i pﬁes
dlouhodobû opakované v˘zvy zastupitelÛ a dokonce i pﬁes nabídku, zastupitele, Ïe sám zajistí odbûr vzorkÛ, protoÏe jde o banální úkon ?
Nevadí Vám ani, Ïe navenek to vypadá, jakoby bylo neÏádoucí zji‰tûní,
Ïe voda ve studni Kassavia je pitná
voda ?
8./ Pane starosto
MÛÏete obãany informovat obãany,
jak se prodal star˘ zámek za 4,9
mil.Kã o kter˘ se, jak jste informoval,
ucházejí 2 zájemci ?
Pane starosto,
Oãekáváme Va‰e odpovûdi struãné
srozumitelné a k vûci. PakliÏe by jste
reagoval jinakneÏ k vûci, jak se stávalo, Ïádáme Vás o stanovisko pﬁedem,
abychom mohli reagovat v témÏe zpravodaji, za coÏ Vám dûkujeme.
âást ãlenÛ SdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ
Velké Bﬁezno a Valtíﬁov
(Pﬁíspûvek nebyl
redakãnû upravován)
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Odpovûdi

které na‰e finanãní zdroje v zatím nestaãí.

Ad.1) V prosinci minulého roku jsme
pﬁedloÏili zastupitelÛm a na webov˘ch
stránkách obce i ‰iroké veﬁejnosti k diskuzi návrh „Strategického plánu rozvoje“ na‰í obce. Neprosazujeme schválení pﬁedloÏeného znûní, ale projednání,
pﬁipomínky a námûty. ZastupitelÛ, obãanÛ. Tak, aby mohl b˘t dopracován do
v‰eobecnû pﬁijatelné vize budoucího
rozvoje obce a Ïivota v ní.
Strategie rozvoje musí b˘t na del‰í
dobu, neÏ na jedno volební období, je a
bude to Ïiv˘ materiál a bude se mûnit
tak, jak se bude vyvíjet v budoucnu
Ïivot. Není dogmatem, podle kterého je
pﬁíkaz se ﬁídit. KaÏd˘ z nás, kaÏd˘ podnik a vût‰ina obcí má svou vizi o svém
budoucím Ïivotû. Mûla by ji mít i na‰e
obec.

Ad.4) Dodûlání úzké komunikace k
Pastvinám a do kolonky ve Valtíﬁovû,
souvisí s jejím nutn˘m roz‰íﬁením na
plochy soukrom˘ch parcel rodinn˘ch
domkÛ, které byly stavebníkÛm b˘val˘mi majiteli rozprodány bez ohledu na
podmínku územní rezervy pro roz‰íﬁení
vozovky v územním plánu. S ãástí nynûj‰ích majitelÛ byla moÏnost vyuÏití
pozemkÛ pro vozovku jiÏ projednána.
Po sjednání dohody se v‰emi majiteli
pozemkÛ v trase tûchto komunikací,
bude akce navrÏena do plánu investic
obce.

Ad. 2) Máte pravdu, Ïe jsme zadali
zpracování tolika studií, projektÛ. V
souladu se zákonem o zadávání veﬁejn˘ch zakázek byly vût‰í projekty zadávány na základû v˘bûrov˘ch ﬁízení,
men‰í projekty zadávány pﬁímo. Náklady na tyto projektové práce za 3 roky
byly poloviãní neÏ uvádíte. Tato dokumentace byla podkladem pro realizaci
celkem 34 investiãních akcí. Z nich jiÏ
bylo realizováno 14 akcí v hodnotû cca
12,5 mil Kã a na nû získány dotace ve
v˘‰i 6,3 mil Kã. Na dal‰ích 5 akcí v hodnotû 27 mil Kã jsou podány Ïádosti o
dotace, na 3 pﬁipravené akce o nákladech 27 mil Kã se Ïádosti zpracovávají. Námi pﬁipravené 3 akce bude realizovat Ústeck˘ kraj, pro dal‰í 4 akce
jsou pﬁipraveny podklady na získání
moÏn˘ch dotací. Pevnû doufám, Ïe
v‰echny tyto pro obec prospû‰né akce
se dﬁíve nebo pozdûji podaﬁí realizovat.
U 4 mnou zadan˘ch studií ( zastávek
autobusÛ u kostela, ﬁadov˘ch domkÛ v
Zadní ulici, umístûní zdravotního stﬁediska v budovû obecního úﬁadu a pﬁístavu u Tivoli) ovûﬁujících vhodnost zámûrÛ je skuteãnû vyuÏití sporné, ale ne
nemoÏné. Proã jsem tak konal? ProtoÏe by byla ‰koda nevyuÏít evropské dotace. ProtoÏe v‰echny tyto akce jsou v
souladu se strategick˘m plánem obce,
jsou potﬁebné, úãelné a byly projednávány a schváleny zastupitelstvem k realizaci. Pﬁehled v‰ech 34 investiãních
akcí je zveﬁejnûn na webu obce.
Ad. 3) Prostﬁedky na pokraãování rekonstrukce ulice Zadní jsou schváleny
v rozpoãtu obce na tento rok. Bude záleÏet na v˘voji rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ a
rozhodnutí zastupitelstva, kdy se tato
akce dokonãí. Rekonstrukci vyÏadují i
mnohé dal‰í ulice a majetek obce, na
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Ad. 5, 6,) Jak víte, vyuÏití studny Kasavie bylo pro závadnost vody zastaveno jiÏ v roce 2002. V ochranném
pásmu této studny se nacházejí garáÏe, zahrádky, skládka sutû s nejasn˘m
sloÏením a velmi nekvalitnû vybudované ‰achty na trase kanalizace. Ochranné pásmo této nevyuÏívané studny s
velmi problémovou kvalitou vody bylo v
roce 2007 zru‰eno v souvislosti s pﬁemístûním zámûru v˘stavby nové âOV
u Tivoli do tohoto prostoru, coÏ bylo v
zastupitelstvu projednáno. Umístûní
âOV na louce pod Tivoli, mimo zastavûné území dle územního plánu, by
znamenalo jeho zmûnu a jistû by znehodnotilo tento prostor vhodn˘ pro relaxaci obãanÛ i náv‰tûvníkÛ. Na‰tûstí byl
drah˘ zámûr v˘stavby nové ãistírny
opu‰tûn a je a bude nadále vyuÏívána
stávající âOV. Není nám známo nic o
rozborech vody z roku 2003 a 2006,
které by prokazovaly témûﬁ kvalitu
pitné vody z této studny. Naopak posudky hydrogeologÛ k vyuÏití této studny jsou skeptické. Problém dostatku
pitné vody pro obec je zaji‰Èován pﬁipravovan˘m pﬁivadûãem z Le‰tiny a
úpravnou vody na studních Valtíﬁov, je-

jichÏ ochranná pásma a perspektiva je
vhodnûj‰í, neÏ znovuobnovení problémov˘ch studní Kasavia. Nákupem
vody od SâVaK je nutno pﬁechodnû
ﬁe‰it dlouhodob˘ a od roku 2002 neﬁe‰en˘ problém hygienick˘ch norem kvality vody ve Valtíﬁovû. Argument o cenû
poﬁízení pitné vody neobstojí proti poÏadavku odbûratelÛ a kontrolních orgánÛ na dodrÏení její kvality. Toto se ﬁe‰í
aÏ nyní, celou ﬁadou opatﬁení k intenzifikaci zdrojÛ ve Vítovû a její dopravy do
Valtíﬁova. V˘stavbou úpravny vody a
pﬁivadûãe Le‰tiny. To v‰e za velk˘ch
nákladÛ obce, které v cenû, za kterou
je voda spotﬁebitelÛm dodávána, nemohou b˘t zahrnuty.
Ad.7) Na ovûﬁování obnovení vyuÏití
studny u Kasavie pracuje odbor VaK.
Nejde o banální úkon, splnûní podmínek zaji‰tûní ochranného pásma dle
souãasn˘ch pﬁedpisÛ je sloÏité. V tûchto dnech se provede nutná dlouhodobá
ãerpací zkou‰ka s vyhodnocením kvality vody z tohoto zdroje a následnû
budou pﬁijata dal‰í opatﬁení v závislosti
na jejím v˘sledku.
Dle posudku hydrogeologÛ ale nelze
pﬁedpokládat, Ïe va‰e pﬁedpoklady o
znovuobnovení této 7 let nevyuÏívané
studny jsou nadûjné.
Ad.8) Prodej starého zámku je v nabídce a dosud nebyly pﬁedloÏeny a zastupitelstvem projednány konkretní nabídky kupcÛ. Zámek se tudíÏ dosud neprodal.
I kdyÏ v‰echny tyto skuteãnosti byly
vícekrát projednávány a zveﬁejnûny,
doufám, Ïe tato odpovûì, jejíÏ rozsah
ve Zpravodaji je omezen˘, je k vûci a
srozumitelná. Struãnûj‰í osvûtlení problematiky pro nezasvûcené ãtenáﬁe
jsem nedokázal sestavit.
M. Moucha, starosta obce

âARODùJNICE Z VALTÍ¤OVA - více o ãinnosti TJ Spartak na stranû 16.
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FOTBALISTÉ JISKRY JSOU ZACHRÁNùNI !
O bytí a nebytí rozhodovala jediná minuta.
Nevídané drama se odehrálo v sobotu 13.6. 2009 na
fotbalovém hﬁi‰ti Jiskry Velké Bﬁezno.
Ná‰ t˘m muÏÛ nastupoval v rozhodujícím zápase v
druhé nejvy‰‰í krajské soutûÏi I.A tﬁídû proti t˘mu FK
Rumburk a pro na‰í záchranu neexistovala jiná alternativa neÏ v˘hra.
Po nervydrásajícím prÛbûhu nakonec v‰e dobﬁe dopadlo, ale po na‰em neplodném tlaku v prÛbûhu celého zápasu se na nás usmálo ‰tûstí aÏ v pﬁedposlední
minutû, kdy vsítil vítûzn˘ a rozhodující gól ·ittler z pokutového kopu, navíc v dobû, kdy uÏ jsme hráli osla-

beni o vylouãeného Pechánka ãtvrt hodiny pﬁed koncem.
Do nové fotbalové sezóny pro nás musí b˘t leto‰ní
honba za záchranou varováním, nepoveden˘ podzim
a v nûm zisk pouh˘ch ‰esti bodÛ celou situaci ﬁádnû
zkomplikoval, kaÏd˘ jarní zápas byl pak prakticky klíãov˘ a celkov˘ch 21 bodÛ, které jsme vybojovali by
pﬁí‰tû nemuselo staãit. Nehledû na to, Ïe takové ‰tûstí, jaké jsme mûli tentokrát, se také dvakrát neopakuje.
Václav Luká‰, pﬁedseda FK Jiskra

Pﬁípravka má první trofej
UÏ je to rok, co jsme zaloÏili ve Velkém Bﬁeznû pﬁípravku
a tento rok trénování zaãíná nést své ovoce. První zkou‰kou, která se konala pﬁi tradiãní sportovní akci „Hejbni kostrou“, byl mal˘ turnaj za úãasti Libouchce, Ne‰tûmic roãník
2002 a dûtského domova z MojÏíﬁe, kde jsme poprvé hráli na
normální trávû. Na dal‰í turnaj jsme byli pozváni do Libouchce. Na‰imi soupeﬁi byly Ne‰tûmice roãníky 2002, 2001.
Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m a dvoukolovû. Bylo to
dost fyzicky nároãné, protoÏe kluci odehráli bez pﬁestávky 6
zápasÛ po 20 minutách. Nakonec jsme si odvezli pohár za
druhé místo. Získali jsme 7 bodÛ a na‰e skóre bylo 5 : 9. V
muÏstvu panovala stále dobrá nálada a podpora rodiãÛ, kteﬁí
turnaj sledovali byla skvûlá. Podobn˘ turnaj jsme zorganizovali také na na‰em hﬁi‰ti v nedûli 14.6.2009. Zúãastnily se
ho muÏstva Velkého Bﬁezna, Ne‰tûmic 2001, PovrlÛ, Chlumce a Libouchce. Turnaj se velice povedl, poãasí nám pﬁálo a
80 mal˘ch fotbalistÛ se celé dopoledne prohánûlo po na‰em
hﬁi‰ti. Poﬁadí turnaje 5.místo Libouchec, 4.místo Velké Bﬁezno, 3.místo Chlumec, 2.místo Povrly, 1.místo Ne‰tûmice
2001. Tímto bych chtûl podûkovat v‰em, kteﬁí pﬁispûli na
krásné ceny pro úãastníky a také za podporu obecnímu
úﬁadu. Dále bych chtûl touto cestou podûkovat tûm, kteﬁí se
podíleli na v˘robû na‰ich nov˘ch zápasov˘ch branek. Ty byly
nezbytnû nutné pro dal‰í pÛsobení na‰í pﬁípravky. Moc se tû‰íme na soutûÏ, aÏ se ukáÏeme na domácím hﬁi‰ti a doufám,

Ïe si zaãneme získávat fanou‰ky z ﬁad obyvatel na‰í obce.
Trénovat budeme do konce ãervna a koncem ãervence se
zaãneme pﬁipravovat na soutûÏní roãník. Nábor mal˘ch fotbalistÛ roãníky 2003 - 2000 stále trvá.Ve‰keré informace a fotogalerie najdete na na‰ich webov˘ch stránkách http://zaccivelkebrezno.webgarden.cz.
V‰em dûtem i dospûl˘m pﬁeji krásné proÏití letních prázdnin a spoustu záÏitkÛ.
Za fotbalovou pﬁípravku FK Jiskra Velké Bﬁezno
David ¤ezáã
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NOHEJBALOV¯ TURNAJ TROJIC
V sobotu 13.6. probûhl na novém ‰kolním hﬁi‰ti první roãník nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúãastnilo osm druÏstev a k vidûní bylo osmnáct zápasÛ. Akce se povedla, jen ‰koda, Ïe se nepﬁihlásilo více druÏstev z Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Finále bylo velmi dramatické a po velmi slu‰ném v˘konu prohráli domácí Vítováci aÏ ve tﬁetím rozhodujícím setu nejtûsnûj‰ím rozdílem 9:10. Vítûzem se stalo druÏstvo favorizovaného Malého Bﬁezna, druzí skonãili Vítováci a dále Tﬁebenice,
Mrìoch, Booãkins, Trio Superkopos, NC Bodla, Svádov‰tí Kameni. Na závûr bych rád podûkoval sponzorÛm, kteﬁí vûnovali
dary na tuto akci: obec Velké Bﬁezno - Valtíﬁov, pivovar ve Velkém Bﬁeznû, AVE c.z.
M. Kulhánek

Valtíﬁov má za sebou
opût skvûlou sezónu
Pﬁedsevzetí, které jsme si v leto‰ním roãníku okresního
pﬁeboru dali, se nám zﬁejmû podaﬁí splnit. V roãníku 20052006 jsme skonãili na 4. místû se 43 body. V roce 20072008 jsme skonãili také na 4. místû a staãilo nám na to 34
bodÛ. V leto‰ním roãníku 2008-2009 jsme prozatím také na
4. místû se 40 body na kontû a doufám, Ïe se nám toto
umístûní podaﬁí udrÏet. Pokusíme se je‰tû atakovat tﬁetí
pﬁíãku, coÏ je velmi reálné. Tento roãník se celkovû povedl. Po dlouhé dobû jsme se nemuseli tolik pot˘kat s nedostatkem hráãÛ a podaﬁilo se nám pro na‰e fanou‰ky v domácím prostﬁedí nastﬁílet více gólÛ. Nejlep‰ím stﬁelcem se
stal Koko‰ka, kter˘ má zatím na svém kontû 11 branek
.Tento roãník jsme odehráli s tûmito hráãi ·rámek, Berjak,
Egersdorf, P.Dvoﬁák, Turek, Matrka, Labai, Duda, ¤ezáã,
D.·umpík, P.·umpík, J.Dvoﬁák, Lízr, Koko‰ka, Charvát,
Joná‰, trenér Hlaváãek.T˘m je stabilizovan˘ a máme v hledáãku dva nové hráãe, kteﬁí, jak doufám, v novém roãníku
posílí na‰e ﬁady. Letní pauza je velmi krátká. 5. - 6. ãervence jedeme opût na mezinárodní turnaj na Moravu za
úãasti 20 t˘mÛ. Zatím skoro pokaÏdé jsme se vraceli s nûjakou trofejí. Dvakrát jsem prohráli ve finále, snad se nám
i letos povede do nûj probojovat. Do konce ãervence sehrajeme je‰tû pﬁátelsk˘ zápas a 8. srpna poﬁádáme opût
turnaj, kter˘ se loni velmi povedl, a to za úãasti atraktivních
soupeﬁÛ - Ne‰tûmického dorostu, t˘mu z nûmeckého SSV
Textima Chemnitz, Velkého Bﬁezna a domácího Valtíﬁova.
Opût se bude roÏnit selátko, grilovat steaky a veãer se posedí u pﬁíjemné hudby. V‰em na‰im fanou‰kÛm dûkujeme
za pﬁízeÀ a tû‰íme se na vás v dal‰ím roãníku. Dal‰í informace najdete na na‰em webu
http://spartak.valtirov.sweb.cz
za TJ Spartak Valtíﬁov David ¤ezáã

Kulturní akce Spartaku Valtíﬁov
Akce na na‰em hﬁi‰ti byly v tomto roce zatím dvû a to pálení ãarodûjnic a dûtsk˘ den. âarodûjnic se v tomto roce se‰lo
50. V‰echny byly krásnû o‰klivé a byly dojedné upáleny. Tomuto tradiãnímu obﬁadu pﬁihlíÏelo asi 150 lidi. Dal‰í jiÏ tradiãní
akcí, kterou poﬁádáme, je Dûtsky den. Poãasí nám moc nepﬁálo, ale na‰i vûrní se nenechali odradit a pﬁi‰li. Tímto jim v‰em
dûkujeme, protoÏe bez nich by to ne‰lo. Na‰e obãanské sdruÏení pro nû pﬁipravilo nûkolik rÛzn˘ch soutûÏí a atrakcí. Také
nás letos nav‰tívila „spoleãnost pﬁátel americké historie“ která
nám pﬁedvedla nûjaké dobové zbranû, kost˘my a v‰e co k této
dobû patﬁilo. OdváÏnûj‰í si mohli zastﬁílet z luku, ale i pistole.
Tradiãnû také vystoupil taneãní krouÏek ze Z· Velké Bﬁezno.
Na tuto pûknou akci se pﬁi‰lo podívat 150 dûtí a pﬁibliÏnû 200
dospûl˘ch. Vûﬁím, Ïe se v‰ichni dobﬁe bavili a zÛstanou nám
vûrni. Rad bych podûkoval v‰em sponzorÛm a neménû v‰em
zúãastnûn˘m.
Za TJ Spartak Valtíﬁov o.s Karel Turek
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