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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V TùCHTO DNECH DOSÁHLA NA·E OBEC
2000 OBYVATEL. DOSÁHLA TOTO DLOUHODOB¯M VYTVÁ¤ENÍM PODMÍNEK PRO V¯STAVBU BYTÒ A PROTOÎE VELKÉ B¤EZNO JE VENKOVSK¯M SÍDLEM, TAK P¤EDEV·ÍM BYTÒ V RODINN¯CH DOMCÍCH.
Tohoto poãtu dosáhla poprvé po 60ti
letech. Pro informaci uvádím, Ïe poãátkem 90 let mûla na‰e obec 1720
obyvatel. Uji‰Èuji Vás, Ïe orgány obce
budou v nastoupeném kurzu pokraãovat i nadále, konkrétnû bych chtûl informovat, Ïe v obci je nûkolik desítek
domkÛ v pﬁípravû, ale jiÏ také rozestavûn˘ch. Kromû toho sama obec usiluje o v˘stavbu dal‰ích nájemních bytÛ
se zahájením v pﬁí‰tím roce, protoÏe
v obci je evidováno 130 ÏadatelÛ o nájemní byt a pﬁes 30 ÏadatelÛ dÛchodcÛ o nájemní byt v DPS. Tak jsme zahájili projektovou pﬁípravu dal‰ího

domu s peãovatelskou sluÏbou pro
dÛchodce v zahradû nad dûtsk˘m
koutkem v ulici Alej sportovcÛ, kde by
mûlo b˘t 8 b.j. DÛm bude stejn˘ jako
DPS 1, kter˘ na kﬁiÏovatce k Tivoli jiÏ
stojí.
Kromû toho obec zahájila projektovou pﬁípravu 2 bytov˘ch domÛ (kaÏd˘
po 6ti bytech) ve spodní ãásti obytného
souboru Vítov v místech pﬁed jiÏ existujícím vzorov˘m domem. I zde pÛjde
o obdobn˘ dÛm jako tamní jiÏ exitující
dvojdÛm, ale zv˘‰en˘ o 1 podlaÏí. Zde
vycházíme z faktu, Ïe ne kaÏd˘ chce
nebo mÛÏe stavût rodinn˘ domek

a bydlet v nûm. Nicménû smyslem v˘stavby tûchto nájemních bytÛ v pﬁípadû
DPS by bylo bydlení pro dÛchodce
a v pﬁípadû obytn˘ch domÛ zde upﬁednostnit mladé zaãínající rodiny a nebo
Ïeny samoÏivitelky a ty, kteﬁí v obci
pracují v tercierním sektoru. Jsou jimi
uãitelé, lékaﬁi, policisté a hasiãi. V tûchto pﬁípadech v‰ak pÛjde o sluÏební
byty.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe obec
s v˘stavbou a její podporou bude pokraãovat. Vnímáme ji jako základní
(Pokraãování na str. 2)

Po potvrzení statistikou bude
zveﬁejnûno, kter˘ z nov˘ch obyvatel je dvoutisící obãan obce
Velké Bﬁezno.

Posvûcení obnoveného kﬁíÏe ve Valtíﬁovû
Dne 14. záﬁí 2005 v 10
hodin do‰lo k posvûcení obnoveného kﬁíÏe ve
Valtíﬁovû u cyklostezky.
Posvûcení
provedl
faráﬁ p. Pavel Janãík
z ¤ímskokatolické farnosti Ústí nad Labem.
Jde o více neÏ 150 let
starou památku, kter˘ch
se v regionu dochovalo
jen velmi málo. Kromû
restaurátorÛ se posvûcení zúãastnili zástupci
obce starosta s tajemníkem, p. Vladimír Jackel
z Valtíﬁova a p. Jiﬁí Kinsk˘ z Velkého Bﬁezna.

Tito jmenovaní se na obnovû kﬁíÏe podíleli.
Václav Burian, starosta obce Velké Bﬁezno

VE ZKRATCE

Od záﬁí je zmûna
obvodního lékaﬁe
Poãátkem záﬁí 2005 do‰lo ke
zmûnû v obsazení obvodního lékaﬁe
ve Velkém Bﬁeznû. Nov˘m lékaﬁem
je p. MUDr. Radomír RabiÀák z Ústí
nad Labem, kterému tímto pﬁejeme
mnoho pracovních úspûchÛ a pacientÛm spokojenost s lékaﬁskou sluÏbou.
ZároveÀ upozorÀujeme obãany, Ïe
pokud nejsou zde u lékaﬁe pﬁihlá‰eni,
nemohou Ïádat o‰etﬁení.
Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno

Míra nezamûstnanosti
V REGIONU K 31. 8. 2005
Velké Bﬁezno 10,99 %, Malé Bﬁezno 12,89 %, Homole u Panny 10,33
%, Zubrnice 8,65 %.
Pavlína Linková,
Úsek sociálních vûcí

UPOZOR≈UJEME
v‰echny obãany, kteﬁí doposud neuhradili poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu pro leto‰ní rok2005, aby tak uãinili v co nejkrat‰ím
moÏném termínu.
Libu‰e Pokorná
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Ordinaãní hodiny na
zdravotním stﬁedisku
Na zdravotním stﬁedisku ve Velkém Bﬁeznû do‰lo od 1. 9. 2005
k v˘mûnû lékaﬁe pro dospûlé. Na
místo praktického lékaﬁe nastoupil
MUDr. Radomír RabiÀák.
Ordinaãní hodiny jsou upraveny
nyní následovnû: Po-ât: 7.00 hod.11.30 hod.; Pá: 7.00-11.00 hod.
(pouze sestra Kvûta Vyhnálková +
MUDr. Vondrák pohotovost)
Na místním zdravotním stﬁedisku
je moÏnost zaregistrování nov˘ch
pacientÛ. Pro pﬁehled uvádíme dal‰í
informace:
Dûtská ordinace MUDr. Vondráková: Po, St, Pá: 10.30 hod.-12.00
hod.; Po - dûtská poradna 13. 00
hod.-14.30 hod.
Zubní ordinace MUDr. Jankovská: Út: 14.00 hod.-16.00 hod.; Pá:
7.30 hod.- 11.30 hod.
Rádi pﬁivítáme nové pacienty.
Kolektiv zdravotního stﬁediska.
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Slovo starosty obce
(Dokonãení ze str. 1)
pﬁedpoklad sociálnû-ekonomického
rozvoje kaÏdé obce, tedy i na‰í.
Dále bych si dovolil informaci o úpravû nájemného, které schválila vláda
âR, jeÏ se v˘‰í cca o 10 % poãínaje polovinou pﬁí‰tího roku 2006 a o tuto ãástku bude pﬁí‰tích 5 let kaÏdoroãnû navy‰ováno. Je to pﬁedev‰ím z dÛvodu, kdy
dosavadní nájemné nestaãí pﬁikr˘t
vlastníkÛm náklady na opravy a modernizace bytového fondu. Na‰e obec
vlastní a spravuje v souãasné dobû 237
bytÛ, coÏ je s ohledem na velikost obce
znaãné mnoÏství.
Orgány obce z tohoto dÛvodu hodlají ãást bytového fondu privatizovat, tedy
odprodat, kdy pﬁednostní právo koupi
budou mít dosavadní nájemci. Lze odprodat v pﬁípadû nezájmu vût‰iny i jednomu z nájemcÛ. Obec hodlá odprodat
tento majetek za cenu dle znaleckého
posudku a to tak, Ïe obec nadále ne-

bude spolumajitelem Ïádné ãásti prodávaného majetku. Privatizovat se
budou pouze ty byty, kde neprobûhla
v nedávné minulosti v˘stavba vestaveb
s podporou státu, protoÏe tyto domy
prodat dle uzavﬁené dohody se Státním
fondem rozvoje bydlení âR nelze.
Závûrem bych chtûl informovat, Ïe
jednáním o prodeji bytÛ ãi domÛ je povûﬁena komise hospodaﬁení s obecním
majetkem v ãele s pﬁedsedou komise
p. Jiﬁím Such˘m. âlenové komise svá
jednání zahájí od ﬁíjna 2005 a pﬁedev‰ím budou jednat s nájemníky, jichÏ
se privatizace t˘ká. V úvahu prodeje
bytÛ pﬁipadají v I. kole domy ve ·kolní
208, ·kolní 243 a Kolonie Valtíﬁov 84
a pochopitelnû v trvalé nabídce je objekt b˘valého kina v Litomûﬁické ulici,
kde se postupnû uvolní 2 prostorné
byty a nebytové prostory.
Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno

Pﬁi pﬁíleÏitosti státního svátku Václava
pﬁeje v‰em VáclavÛm hodnû zdraví
a spokojenosti v osobním Ïivotû
Za radu obce Velké Bﬁezno Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno

Veﬁejné prostranství dle
zákona ãíslo 128/2000
Veﬁejn˘m prostranstvím jsou v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, veﬁejná
zeleÀ, parky a dal‰í prostory pﬁístupné kaÏdému bez omezení, tedy slouÏící obecnému uÏívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe jsou to prostory které slouÏí nám v‰em, „chovejme se k nim jako by byly na‰e vlastní“, dûkuji
Karel Jungbauer, tajemník Obecního úﬁadu

Nav‰tivte internetové stránky na‰í obce
Obec Velké Bﬁezno zﬁídila na sv˘ch internetov˘ch stránkách (www.velke-brezno.cz) fotogalerii. Touto galerii chceme obãanÛm pﬁipomenout dûní v obci jak
v kultuﬁe tak ve sportu. Z minulosti i souãasnosti. Galerie je ve svém poãátku, tak
nám odpusÈte pﬁípadné nedostatky. Pro doplnûní pﬁivítáme zapÛjãení historick˘ch
fotografií z mimoﬁádn˘ch spoleãensk˘ch událostí. Samozﬁejmû s popisem osob na
fotografii a rokem poﬁízení. Ke kaÏdé fotografii pﬁipravujeme popis a samozﬁejmû,
Ïe galerii roz‰íﬁíme o souãasnost. Galerie obsahuje 320 snímkÛ. Pﬁípadné námûty, dotazy zasílejte na adresu „obec@velke-brezno.cz“
Vûﬁíme, Ïe se Vám galerie bude líbit.
Karel Jungbauer, tajemník Obecního úﬁadu
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Vodní hospodáﬁství - dnes a zítra
JiÏ devát˘ mûsíc je obec nejen majitelem, ale i provozovatelem vodovodÛ a kanalizací. Jako provozovatelé jsme se jiÏ dÛvûrnû seznámili se stávajícím zaﬁízením a to s jeho siln˘mi i slab˘mi stránkami.
Lze konstatovat, Ïe práce nás ãeká více neÏ hodnû!
NejohroÏenûj‰í a také nejdÛleÏitûj‰í
ãást systému vodního hospodáﬁství obce
jsou vodní zdroje, neboÈ jejich umístûní je
v pﬁeváÏné míﬁe situováno v blízkosti
ﬁeky Labe, v zastavûném území a s intenzivnû obhospodaﬁovan˘mi zemûdûlsk˘mi pozemky.
Vodní zdroj „Kasávia“ nelze vyuÏívat
z dÛvodu v˘skytu vysok˘ch koncentrací
atrazinu. Kontaminace vodního zdroje
ustupuje velmi pomalu, tudíÏ ho v dohledné dobû nebude moÏné opûtovnû
zprovoznit.
Vodní zdroj Valtíﬁov je neustále ohroÏen zemûdûlskou ãinností a to zejména
v˘skytem dusiãnanÛ. V úvahu pﬁicházejí
staré ekologické zátûÏe, ale ani souãasné necitlivé hospodaﬁení se zemûdûlsk˘mi hnojivy nelze podceÀovat! V leto‰ním
roce byly pozemky v II. ochranném
pásmu nûkolikrát pﬁehnojeny NPK. Obec
podniká kroky k zintenzivnûní ochrany
vodního zdroje - respektive ochrann˘ch
pásem.
K zaji‰tûní kvalitní vody a z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ pﬁistoupila obec k realizaci samostatného v˘tlaku do vodojemu
Valtíﬁov, kter˘ zajistí namícháním vody vítovské a valtíﬁovské sloÏení vody tak,
aby odpovídala hygienick˘m pﬁedpisÛm.
Vzhledem k tomu, Ïe se jak ve Valtíﬁovû, tak ve Velkém Bﬁeznû neustále staví
a potﬁeba vody tím pádem narÛstá, hledáme ﬁe‰ení v zaji‰tûní dal‰ích zdrojÛ
kvalitní pitné vody mimo ohroÏené lokality, neboÈ bez vody nebude moÏné ve v˘hledu zajistit dal‰í rozvoj obce.
Volba umístûní pro posílení zdrojÛ
pitné vody je situovaná do vy‰‰ích poloh
území, kde lze pﬁedpokládat vût‰í stabilitu a ochranu vodního zdroje.
K vybran˘m lokalitám patﬁí prameni‰tû
Vítov- posílení jímání spodní vody, kapacitní vyuÏití kopané studny nad obcí Velké
Bﬁezno a v neposlední ﬁadû pﬁíprava vodního zdroje Le‰tina a jeho propojení do
systému.
Na prameni‰ti Vítov probûhnou v posledním záﬁijovém t˘dnu vrtné práce.
Pokud prÛzkumné vrty potvrdí v˘skyt
podzemní vody budou vystrojeny, provedena ãerpací zkou‰ka a rozbory kvality
vody a napojeny na stávající systém.
Propojení kopané studny nad obcí
Velké Bﬁezno s vodojemem Vítov je de
facto hotové a v provozu. Pﬁínos je kapa-

citní vyuÏití zdroje a vylep‰ení tlakov˘ch
pomûrÛ.
Obecnû lze ﬁíci, Ïe vody je v na‰em zájmovém území dost, ale o to, aby byla
voda nejen v dostateãném mnoÏství, ale
také vÏdy kvalitní, je tﬁeba se náleÏitû starat.
Nelze pominout ani skuteãnost, Ïe zaji‰tûní dodávky kvalitní vody s kapacitní
rezervou vyÏaduje i nemalé finanãní prostﬁedky, o které bude obec usilovat
v rámci poskytovan˘ch dotací.
Dal‰í problematika, která bude vyÏadovat na‰i pozornost je v˘mûna uzavíracích
armatur na síti, které po létech jiÏ nelze
pouÏít pro jejich nefunkãnost a tak pﬁi jakékoli poru‰e je tﬁeba uzavﬁít celou obec
místo jednotlivé ulice.
V neposlední ﬁadû se pak jedná i o pro-

gramové vyhledávání a odstraÀování poruch na síti i pﬁípojkách z dÛvodÛ sníÏení
ztrát na vodovodní síti. V místû v˘skytu
nejãastûj‰ích poruch - Valtíﬁov - pískovna
bude provedena oprava vodovodního
ﬁadu v délce cca 20 0m.
JiÏ z uvedeného krátkého v˘ãtu je zﬁejmé, Ïe vyladit vodovodní systém a pﬁiblíÏit se bezporuchovému provozu je práce
na nûkolik let, ne-li desetiletí, neboÈ vlastnû nikdy nekonãí, protoÏe je stále co vylep‰ovat... O kanalizaãním systému
pﬁí‰tû!
Vûra Nováková
vodárensk˘ a kanalizaãní provoz
PS: Obãané, kteﬁí dosud nemají podepsanou smlouvu o dodávce vody a likvidaci spla‰kov˘ch vod, budou osloveni
na‰imi pracovníky v místû bydli‰tû k podpisu smlouvy. Pokud nebudete zastiÏeni
a pﬁes písemnou v˘zvu se ve stanoveném termínu nedostavíte k uzavﬁení
smlouvy na obecní úﬁad, bude vám pﬁeru‰ena dodávka vody.

MAJETKOVÉ ZMùNY OBCE VELKÉ B¤EZNO
V leto‰ním roce Obec Velké Bﬁezno prodala pozemky na v˘stavby rodinn˘ch
domÛ, ãi ãásti pozemkÛ pro vyuÏití na zahrádky ve v˘mûﬁe cca 9.500 m2 a utrÏila z tûchto prodejÛ 1.171.400,- Kã.
Naopak mezi novû zaﬁazené majetky patﬁí napﬁíklad pozemek, na kterém se nachází
hﬁbitov a budova márnice v ãásti obce Valtíﬁov, kter˘ jsme získali darovací smlouvou
od ¤ímskokatolické farnosti Svádov, a to v hodnotû 475.380,- Kã. Dále také byla Obci
Velké Bﬁezno pﬁedána dokonãená ãást cyklostezky, vybudovaná na území obce, jejíÏ
hodnota je 7.646.949,35 Kã; infrastruktura OS Vítov cca 24 mil. Kã.
Pﬁevody majetku samozﬁejmû i nadále pokraãují – pﬁevod lesÛ, historick˘ majetek
obce – 30 ha (100 tis. kã/ha) – získání pozemku prameni‰tû Le‰tina. V závûru roku
budou v‰echny zmûny zaznamenány a zrevidovány v úãetním i fyzickém stavu inventarizaãní komisí.
Hana Fuchsová

Pozor na kácení stromÛ
BlíÏí se období vegetaãního klidu (1. 11 - 31. 3.) a zdej‰í stavební úﬁad pﬁedpokládá,
Ïe jako v loÀském období bude zavalen Ïádostmi o kácení nebo proﬁez dﬁevin rostoucích mimo les. Proto pro informaci obcí Velké Bﬁezno, Valtíﬁov a Vítov i pro „zahrádkáﬁe“ Vítov I a Vítov II uvádíme:
§ 8 zákona 395/1992 Sb. - povolení ke kácení dﬁevin rostoucích mimo les za pﬁedpokladu, Ïe tyto nejsou v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem (§ 63 písmeno b) citovaného
zákona a jsou splnûny ostatní podmínky stavebního zákona a jin˘mi právními pﬁedpisy (Ïadatel je vlastníkem pozemku na kterém dﬁevina roste, nebo doloÏí souhlas vlastníka pozemku k odstranûní dﬁeviny) se podle § 8 odst. 3 cit. zákona nevyÏaduje pro
stromy o obvodu kmene do 80 cm mûﬁeného ve v˘‰ce 130 cm nad zemí, nebo
souvisl˘ch keﬁov˘ch porostÛ do celkové plochy 40 m2.
Dále pak upozorÀujeme, Ïe bﬁehové porosty vodních tokÛ lze odstraÀovat pouze
se souhlasem správcÛ vodního toku (Homolsk˘ potok, Labe) a Správy CHKO Litomûﬁice. Stromy u silnic II. tﬁídy mimo obec pouze se souhlasem Správy CHKO. Havarijní stavy stromÛ ﬁe‰í stavební úﬁad Velké Bﬁezno po telefonické dohodû se
správci tokÛ a Správy CHKO. Povolení k odstranûní dﬁevin rostoucích mimo les je
vydáno stavebním úﬁadem Velké Bﬁezno rozhodnutím - správní poplatek ãiní
100 Kã.
Jan Smutn˘, stavební úﬁad
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Velkobﬁezenské k u r i o z i t y a vtípky
Nûkteﬁí jedinci v obci jsou vyznavaãi svérázn˘ch zásad, mimo jiné vyznávají:
Zásada ã. I. „Co je tvoje, to je i moje a co je moje tomu se vyh˘bej.“
Zásada ã. II. „Veﬁejná prostranství jsou proto veﬁejná, aby se soustavnû niãila, a stala se trval˘m skladovacím prostorem rÛznorod˘ch zejména stavebních materiálÛ a odloÏi‰tûm odpadÛ.“
Zásada ã. III. Zásada demokracie, Ïe práva jednoho konãí pﬁesnû tam,
kde zaãínají práva druhého neuznávají a naopak jsou vyznavaãi „zásady
dÏungle“.
Pﬁi aplikaci v bûÏném Ïivotû zavádûjí novátorské my‰lenky, které mnohdy
vyráÏejí dech. Nûkteré z nich, které se
hojnû aplikují, v obecné rovinû uvedu:
Tak tﬁeba:
Nûkteﬁí obãané jsou pﬁesvûdãeni, Ïe
tekoucí voda v potoce má samoãistící
schopnosti tak velké, Ïe doslova zaváÏejí potok kupami poseãené trávy na
podzim zase shraban˘m listím, vedle
toho zde najdete v hojném mnoÏství
rÛzné druhy ovoce, zejména jablek,
a to na metráky. Do prÛtoãného profilu
se odkládají stavební sutû i v˘kopová
zemina, ale najdete zde i zejména plastové lahve a gumové v˘robky a to v‰e
obãas nûkdo „zahustí“ vyãerpanou
Ïumpou.
■ Doslova za nehoráznost je pokládána námitka souseda, Ïe je obtûÏován
kouﬁem a projevuje obavy o své zdraví
a také zdraví sv˘ch blízk˘ch, protoÏe
z kouﬁe se line podivn˘ zápach a proniká i do obytn˘ch místností. VÏdyÈ
komín je pﬁece od toho aby kouﬁil ne?!
Navíc oheÀ a potaÏmo i kouﬁ provází
lidstvo celé vûky a je k nepochopení, Ïe
by kouﬁ, byÈ pronikající aÏ do bytu,
mohl vÛbec nûkomu vadit!
■ Teklo málo krve a nebylo dost ranûn˘ch usoudili nûkteﬁí majitelé psÛ. Jak
jinak posuzovat volné pobíhání psÛ bez
ko‰íku po obci. I kdyÏ platí pﬁíslu‰n˘
právní pﬁedpis o povinném známkování
psÛ, je z tûchto dÛvodÛ praktiãtûj‰í
známku nemít, proã, to nemusím snad
vysvûtlovat. MoÏná by stálo za zváÏení
zavést v obci liché dny, kdy by byli vypou‰tûni do vsi psi bez ko‰íku a vodítek
a sudé dny, kdy by zase vycházeli
z domÛ lidé.
■ Za úzk˘ povaÏují nûkteﬁí sortiment
separovaného odpadu, kter˘ se odkládá do dvojic kontejnerÛ rozmístûn˘ch
po obci. Ukládá se zde totiÏ papír, sklenûné lahve, stﬁepy, plastové láhve zejména tzv. PET láhve a plechovky od
nápojÛ. A tak roz‰íﬁili sami tento sortiment a tak zde mÛÏete najít také pytle
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plné hadrÛ, ta‰ky plné shnil˘ch jablek,
zbytky plastÛ z aut a spotﬁebiãÛ, odloÏená um˘vadla, WC mísy a dokonce
i nábytek. Obãas se zde objeví tolik
kartonov˘ch krabic, jako by si celá
obec naráz koupila televizory a praãky.
Háãek je v tom, Ïe tito jedinci nenacházejí pochopení u firem, které se svozem
separovaného odpadu zab˘vají. Stále
jej neodváÏejí. To aktérÛm ale nevadí,
v‰ak on ten bordel z obce nûkdo uklidí!
■ Doslova novátorské my‰lenky jsou
zavádûny do vlastnick˘ch vztahÛ. Tak
se tﬁeba zavedl pojem „soukromo-veﬁejn˘ pozemek“. To je pozemek, kter˘
je soukrom˘, ale pﬁesto je vyuÏíván
jin˘m. Pro jistotu je lépe se vlastníka
neptat, abyste se nedozvûdûli, Ïe
s tímto uÏíváním vlastník tﬁeba nesouhlasí. V˘hodou je, Ïe pokud se na pozemku cokoliv stane, tak je to zase vûcí
pouze vlastníka.
■ Také na úseku stavebním je v obci
„Ïivo“. Sice na celém území platí stavební zákon ã. 50/1976 Sb. a jak je patrné, platí celá desetiletí. Pﬁesto nûkteﬁí
jednotlivci jsou pﬁesvûdãeni, Ïe ve Velkém Bﬁeznû neplatí a tak také konají.
V obci pﬁib˘vá staveb, které jsou zásahem do nosn˘ch konstrukcí domÛ, aÈ
jiÏ jsou to nosné zdi ãi stﬁe‰ní konstrukce, které se navenek naz˘vají opravou
omítky, ãi pﬁeloÏením stﬁe‰ní krytiny.
Tito „stavebníci“ berou na svá bedra
nezdravá rizika a jsou velmi odváÏní,
aÏ rozum se zastavuje. Novinkou ve
Velkém Bﬁeznû lze nazvat tzv. altánogaráÏ. GaráÏe, garáÏová stání a parkovací plochy jsou totiÏ speciální stavby
vyÏadující projekt stavby a stavební povolení. Zejména se zde sleduje zabránûní únikÛ ropn˘ch produktÛ do spodních vod formou upraven˘ch izolovan˘ch podlah. Tato altánogaráÏ sice
svéráznû, ale pﬁesto na‰la originální ﬁe‰ení a to: postavím patﬁiãnû velk˘ altán,
kter˘ nevyÏaduje stavební povolení
a potom tam garáÏuji. V˘hodou takovéto stavby je, Ïe u‰etﬁím náklady a je‰tû
má vsáklivé, propustné podlahy, takÏe
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se tam uniklé benziny, nafty a oleje (!)
krásnû vsáknou.
Zvlá‰tní pozornost zasluhují veﬁejná prostranství, která stanovuje
zákon o obcích. Jsou jimi pﬁedev‰ím
komunikace se zelen˘mi pásy podél,
chodníky, hﬁi‰tû, parky, ostatní zeleÀ
atd..., vãetnû jejich vybavení, jako
osvûtlení, zábradlí, ... Jejich pouÏívání
veﬁejností vymezují právní pﬁedpisy
a dûlí je na obvyklé uÏívání a zvlá‰tní
uÏívání. Nûkteﬁí jednotlivci v‰ak dospûli k závûrÛm, Ïe veﬁejné prostranství
není veﬁejn˘m, protoÏe slouÏí veﬁejnosti, ale je veﬁejné, aby slouÏilo zadarmo
právû jim a to ke skládkování rÛzn˘ch
stavebních materiálÛ a odpadÛ a to trvale. Ostatní se musí omezit, tj. vyh˘bat se jim, strpût nepoﬁádek, dávat si
pozor aby nenabourali ... Staãí se podívat po obci.
■ Zelené pásy podél silnic a zelené
plochy. Sice zákon o ÎP zakazuje
striktnû vjíÏdût do nich motorov˘mi vozidly, tento zákon se ctí v celém svûtû
vãetnû vût‰iny rozvojov˘ch zemí, Velkobﬁezensk˘ „pragmatizmus“ je jiného
názoru a tak nûkteré zelené pásy podél
silnic jsou doslova rozorané, o to víc je
tﬁeba následné tvrdé kritiky v‰ech aktérÛ s odkazem, jak krásnû upravené
mají tyto plochy v sousedním Nûmecku
a Rakousku.
■ VyuÏívání veﬁejného prostranství
k parkování motorov˘ch vozidel je
upraveno zákonem o provozu na pozemních komunikacích, pﬁesto ve Velkém Bﬁeznû se ﬁada ﬁidiãÛ ãi majitelÛ
motorov˘ch vozidel ﬁídí vlastní intuicí
a potﬁebou. Oblíbené je v na‰í obci parkovat v jízdních pruzích, kde zaparkované vozidlo tvoﬁí pﬁekáÏku v silniãním
provozu. Dal‰ím oblíben˘m parkováním je za DZ zákazu stání, zastavení ãi
vjezdu, ale také na kﬁiÏovatce, v zatáãce ãi tûsnû za ni, v zelen˘ch plochách
a pásech. Prozatím jsem nevidûl parkovat na Ïelezniãních pﬁejezdech, ale
to urãitû také pﬁijde. Paralelou k tomuto
parkování je vyuÏívání vyhrazen˘ch
parkovacích míst jin˘mi. I zde je v˘hodné pro jistotu se opût neptat. Tato úãelová a soukromá parkovací místa jsou
zvlá‰È cenûna tûmito nezvan˘mi uÏivateli, protoÏe jsou vlastníky jiÏ nemal˘mi
prostﬁedky upravená a uÏívají je zadarmo. Naprosto kuriózní jsou potom v˘sledky zﬁídkav˘ch kontrol PâR, kdy
osloven˘ majitel vozidla na otázku proã
(Pokraãování na str. 5)

(Dokonãení ze str. 4)
zde parkuje v zákazu odpoví, Ïe vozidlo odstavil
znám˘, kter˘ si nepﬁeje b˘t jmenován a na následn˘ pokyn, aby teda odjel sám, konstatuje, Ïe
„poÏil“ a následnû odchází domÛ.
■ Zásahy (v˘kopy) do veﬁejn˘ch prostranství se
dûjí zásadnû na základû v˘kopového povolení, kde
se pﬁesnû stanoví podmínky v˘kopu vãetnû jeho
zabezpeãení a uvedení do pÛvodního stavu.
Pokud je provádûn do Ïiviãn˘ch povrchÛ, jde
o drah˘ zásah respektive drahou následnou opravou. I zde jsou proto koumaví, kteﬁí se snaÏí dûlat,
ale nedodûlat poﬁádnû. K tomu vede pouze cesta
naãerno. Vznikl˘ v˘kop se zahází nachvat hlínou
a potáhne ‰lupkou z betonové smûsi. Beton se po
zimním posolení rozpadne, hlína si stále sedá,
nejde zhutnit. Pak je tﬁeba vyãkat zapomnûní a vzít
správce „zteãí“! VÏdyÈ nejlep‰í obrana je útok.
VáÏení spoluobãané,
AÏ doãtete tento pﬁíspûvek, kter˘ je mimochodem pouze ãástí lidského konání, dáte nám za
pravdu, Ïe v‰e je v lidech, v jejich ohleduplnosti
a stálém vûdomí základního pravidla demokracie.
„Právo jednoho konãí pﬁesnû tam, kde zaãíná právo druhého.“
Pominu-li je, zaãíná platit právo dÏungle. Na‰tûstí i tato slova se net˘kají drtivé vût‰iny na‰ich
obãanÛ.
Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno

Nûco málo z dopravy...
Rádi bychom Vám pﬁiblíÏili, co si pﬁedstavit pod
pojmem „Zvlá‰tní uÏívání“ místních komunikací.
K uÏívání místní komunikace (komunikace, krajnice, chodník, pﬁilehlé zelené pásy) zpÛsobem
jin˘m neÏ obvykl˘m nebo k jin˘m úãelÛm, neÏ pro
které je urãena (k uÏití silniãních a jin˘ch motorov˘ch vozidel a chodci), je tﬁeba povolení pﬁíslu‰ného silniãního správního úﬁadu (obecní úﬁad Velké
Bﬁezno), s pﬁedchozím souhlasem vlastníka dotãené komunikace a pokud toto zvlá‰tní uÏívání mÛÏe
ovlivnit bezpeãnost a plynulost silniãního provozu,
také pﬁedchozí souhlas Policie âR.
Po doloÏení v‰ech podkladÛ a stanovisek vydá
Obecní úﬁad rozhodnutí o povolení zvlá‰tního uÏívání na základû písemné Ïádosti na dobu urãitou
(nezbytnû nutnou).
Co se stane, nepoÏádá-li se o zvlá‰tní uÏívání?
Napﬁ. Provede-li se nepovolen˘ v˘kop do komunikace, tento ãin se stává pﬁestupkem a komise
k projednávání pﬁestupkÛ zde mÛÏe uloÏit pokutu
aÏ do v˘‰e 10.000,- Kã.
Mezi zvlá‰tní uÏívání patﬁí:
• umisÈování, skládání a nakládání vûcí nebo materiálÛ neslouÏící k údrÏbû nebo opravám tûchto
komunikací (stavební hmoty, odpad, paliva), nebudou-li neprodlenû odstranûny,
• provádûní stavebních prací (v˘kopy, le‰ení)
Plánujete-li stavební práce a pﬁi tom budete vyuÏívat ãást místní komunikace, pﬁijìte k nám na
Obecní úﬁad ve Velkém Bﬁeznû, kde Vám poskytneme ve‰keré informace.
Kateﬁina Jelínková

Stanovisko k vybírání poplatku
za poﬁízení kopie ze spisu
Odbor v‰eobecné správy obdrÏel dne 7. 6. 2005 Va‰i Ïádost
o stanovisko k vybírání poplatku za poﬁízení kopie ze spisu.
K dané problematice (po získání substanoviska z odboru legislativy a koordinace pﬁedpisÛ Ministerstva vnitra) sdûlujeme následující:
Pﬁednû povaÏujeme za vhodné struãnû se vyjádﬁit k moÏnosti
poﬁizování kopií ze spisu. Poﬁizování kopií úãastníky ﬁízení ze
spisu v rámci realizace jejich práva podle § 23 odst. I zákona ã.
71/1967 Sb., o správním ﬁízení (správni ﬁád), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ (dále jen „správní ﬁád“), je moÏné. Shodn˘ názor zastává i Nejvy‰‰í správní soud - viz jeho rozsudek ze dne 31. 8. 2004,
ã.j. 6A 143/2001-151, publikovan˘ ve Sbírce rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu ã. 4/2005 pod ã. 501 Pﬁíslu‰n˘ správní úﬁad
by mûl úãastníkovi ﬁízení kopie ze spisu na jeho Ïádost poﬁídit,
pokud je to v jeho technick˘ch moÏnostech. Obsahuje-Ii spis
údaje chránûné podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ nebo podléhající zákonem uznané povinnosti mlãenlivosti, vylouãí správní
orgán zpÛsob poﬁizování v˘pisÛ, kter˘ by mohl umoÏnit prozrazení tûchto údajÛ.
K vlastnimu dotazu, tj. zpoplatnûní kopií, pak zastáváme tento
názor.
Podle § 2 odst. I zákona ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích“), je pﬁedmûtem poplatkÛ mj. ãinnost správního úﬁadu, související s v˘konem státní
správy (dále jen „úkon“). Úkony podléhající zpoplatnûní jsou vymezeny v jednotliv˘ch poloÏkách sazebníku, kter˘ je pﬁílohou
k poslednû citovanému zákonu. Podle poloÏky 3 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích vybere správní úﬁad poplatek
mj. za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo v˘pisu
z úﬁedních spisÛ, a to za kaÏdou i zapoãatou stránku. Domníváme
se, Ïe poﬁizování fotokopií ze spisu na Ïádost úãastníka ﬁízení
v rámci realizace jeho práva podle § 23 odst. 1 správního ﬁádu je
s ohledem na v˘‰e uvedené úkonem podle zákona o správních
poplatcích. Podle poloÏky 3 písm. a) sazebníku pak jde o úkon
zpoplatnûn˘. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
nebo v˘pisu není pﬁedmûtem poplatku v pﬁípadech vymezen˘ch
v zákonû o správních poplatcích (na konci poloÏky 3).
V souvislosti s pﬁestupkov˘m ﬁízením je tﬁeba upozornit na § 2
odst. 2 zákona o správních poplatcích, podle kterého úkony související s pﬁestupkov˘m ﬁízením nejsou pﬁedmûtem poplatku,
pokud sazebník nestanoví jinak. Sazebník v poloÏce 3, která upravuje v˘‰i poplatku za poﬁizování kopií, nijak neupravuje poﬁizování kopií ze spisu v pﬁestupkovém ﬁízení. Z toho lze dovodit, Ïe na
základû § 2 odst. 2 zákona o správních poplatcích nelze vybírat
správní poplatek za poﬁizování kopií ze spisu v pﬁestupkovém ﬁízení.
Jinou otázkou je v‰ak nahlíÏení do spisu a poﬁizování kopií v pﬁípadû, Ïe do spisu nahlíÏí jiná osoba, neÏ úãastník ﬁízení na základû § 23 odst. 2 správního ﬁádu. Domníváme se, Ïe úãelem vylouãení úkonÛ v pﬁestupkovém ﬁízení ze zpoplatnûní je pﬁedev‰ím zaji‰tûní pﬁízniv˘ch podmínek pro realizaci práva na obhajobu
a práva na spravedliv˘ proces. Tento úãel v‰ak není dán u osob,
které nejsou úãastníky pﬁestupkového ﬁízení, ale správní orgán jim
na základû § 23 odst. 2 správního ﬁádu umoÏnil nahlíÏet do spisu.
Pokud by si i tyto osoby poﬁizovaly kopie ze spisu, coÏ je podle
na‰eho názoru moÏné, pak v podstatû nejde o úkon v pﬁestupkovém ﬁízení. Takové poﬁizování kopií ze spisu je tedy podle na‰eho
názoru zpoplatnûno.
JUDr. Petra Wagnerová
zástupkynû ﬁeditele odboru v‰eobecné správy
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Zima za dveﬁmi - Zimní
údrÏba místních komunikací
Léto je jiÏ za námi a blíÏí se zima.
Tedy nastane ãas zimní údrÏby komunikací v obci Velké Bﬁezno a Valtíﬁov.
Proto vás opûtovnû upozorÀujeme
na skuteãnost, Ïe dle zákona o pozemních komunikacích, vlastník nemovitosti, která v zastavûném území obce hraniãí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla
závada ve schÛdnosti na pﬁilehlém
chodníku, kter˘ byl zneãi‰tûn nebo zde
byl sníh ãi náledí. A proto z tohoto titulu
vás Ïádáme o dodrÏování této odpovûdnosti. Sama obec Velké Bﬁezno kaÏdoroãnû vydává maximální úsilí na tuto
zimní údrÏbu, aby v‰echny obãany
uspokojila.
Touto cestou Vás téÏ informujeme
o tom, Ïe v dubnu tohoto roku Rada
obce Velké Bﬁezno vydala Naﬁízení
o vymezení úsekÛ místních komunikací,
na kter˘ch se nezaji‰Èuje odstraÀování
snûhu a náledí v zimním období.
V tomto naﬁízení jsou vyjmenovány
konkrétní ãásti místních komunikací
a cest. Dále Ïádáme ﬁidiãe motorov˘ch
vozidel, aby neparkovali sv˘mi vozidly
na úzk˘ch komunikacích, neboÈ technika, která provádí zimní údrÏbu zde neprojede a tak ulice zÛstane i nadále neudrÏována.
Hezké zimní radovánky vám v‰em
pﬁeje
Kateﬁina Jelínková
Doprava a silniãní hospodáﬁství
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Pro nájemce pozemkÛ
a majitele pejskÛ
Îádáme tímto nájemce obecních pozemkÛ a majitele pejskÛ, kteﬁí doposud
neuhradili tyto poplatky za rok 2005,
aby tak uãinili nejpozdûji do 31. 10.
2005 do pokladny Obce Velké Bﬁezno
u paní Ippoldtové. Ivana Ippoldtová

PODùKOVÁNÍ
na‰im hasiãÛm
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Ústeckého
kraje dûkuje na‰im dobrovoln˘m hasiãÛm za to, Ïe se dne 30. ãervence
2005 aktivnû podíleli na likvidaci následkÛ vûtrné smr‰tû v krajském
mûstû. K tomuto podûkování se pﬁipojuji i za na‰i obec Velké Bﬁezno, kde
rovnûÏ zasahovali, zejména odstraÀovali vyvrácené stromy. Díky Vám
Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno
6 / 2005

●

Hasiãi hlásí a informují

Ve III. ãtvrtletí leto‰ního roku se uskuteãnila intenzivní v˘jezdová ãinnost
jednotky SDHO Velké Bﬁezno. Pﬁíãinou
byly události spojené se siln˘m vûtrem,
kter˘ zasáhl území ústeckého kraje a
samotné krajské mûsto Ústí nad
Labem a okolí (v noci z 29. 7. 2005 na
30. 7. 2005). Vítr dosahoval intenzity
rychlosti 130 - 150 km/hod. a zpÛsobil
znaãné ‰kody na okrasné vegetaci v
samotném mûstû a okolí, ale i na budovách a ostatním majetku (volnû zaparkovaná osobní vozidla a dal‰í).
Jednotka SDHO se úãastnila celkem
33 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 50 hodin
intenzivního nasazení za prÛmûrné
úãasti 4 hasiãÛ na zásah.
Ve 25 pﬁípadech ‰lo o v˘jezdy na polomy stromÛ v parkov˘ch úpravách
nebo na voln˘ch prostranstvích, které
ohroÏovaly bezpeãnost dopravy (prÛjezdnost, prÛchodnost), nebo zaparkovaná vozidla, sloupy elektrického nebo
telefonního vedení (Probo‰tov - Nûmãí,
Bﬁezí - Maleãov, Budov, Bynov 3x, V.
Bﬁezno 2x, Le‰tina, Ústí n. L. + nemocnice Bukov 2x, V‰eboﬁice - Lipová,
ulice LuÏická, Chudûrov 2x, Severní terasa - ul. ·ípková a Zvonková, ulice
Hornická, VaÀov, Chabaﬁovice, Brná,
ulice Pincova, Krásné Bﬁezno, Ne‰tûmice, Chlumec 2x,), v jednom pﬁípadû
‰lo o vyrácen˘ billboard (Ol‰inky), 2x
jednotka ãerpala vodu ze zatopen˘ch
objektÛ - garáÏ Ústí n. L. - Hrnãíﬁská,
sklep Ústí n. L. - Masarykova, 1x zasahovala pﬁi záchranû potápûjící se jachty u Lodûnice ve Valtíﬁovû, 2x zaahovala po dopravní nehodû (Le‰tina, Stﬁekov - Maleãov), 1x byla ve v˘jezdu pﬁi
bojovém provûﬁovacím cviãení na Kraj-
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ském úﬁadu (24. 6.), 1x plnila funkci zálohy pro CPS (Centrální poÏární stanici
v Ústí n. L. - V‰eboﬁice).
Jednotka se nároãn˘ch úkolÛ zhostila dobﬁe. Za v˘jezdovou ãinnost a pÛsobnost v krajském mûstû a okolí se
jednotce dostalo písemné pochvaly od
HZS Ústí n. L. Jednotka tak upevnila
svoje postavení a uznání a pﬁíkladnû
reprezentovala obec Velké Bﬁezno Valtíﬁov.
V údrÏbû techniky bylo odpracováno
8 hod. za úãasti 4 hasiãÛ (oprava v˘jezdového vozidla LIAZ, manipulace s
hadicemi) a na ostatním 29 hod. (úklid
garáÏe a sluÏebny, oprava okna), dále
bylo provádûno mytí silnice a ãerpání
vody v rozsahu 8 hod.
Ve zdokonalovací ãinnosti byla provedena 1 kondiãní jízda v rozsahu 2
hod. za úãasti 2 hasiãÛ. V pomoci OÚ
ve Velkém Bﬁeznû - Valtíﬁovû ãlenové
jednotky zajistili poﬁadatelskou sluÏbu
na Václavské zábavû (17. 9.).
V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky dûkují za vysly‰ené upozornûní k období prázdnin, kdy nedo‰lo k
Ïádné mimoﬁádné události zpÛsobené
‰kolní mládeÏí. Souãasnû tak jako
kaÏd˘ rok upozorÀujeme na blíÏící se
topné období. Pﬁed jeho zahájením je
nutno provést kontrolní opatﬁení (topná
tûlesa, kouﬁovody a hlavnû komíny,
topné instalace), aby nedo‰lo k poru‰ení pﬁedpisÛ upravující tuto ãinnost z hlediska zabezpeãení proti poÏárÛm nebo
mimoﬁádn˘m událostem
Za JSDHO Velké Bﬁezno-Valtíﬁov
Václav Bastl, velitel
Jaroslav Panocha,
zástupce velitele

âistírna odpadních vod
VáÏení spoluobãané, v poslední dobû se i mezi vámi ‰íﬁí informace t˘kající se zdej‰í ãistírny odpadních vod, popﬁ. vztahÛ obce a SdruÏení provozovatelÛ ãistírny odpadních vod Velké Bﬁezno ãi obce a provozovatele zdej‰ího pivovaru. ProtoÏe informace nemusí b˘t pﬁesné, popﬁ. úplné, coÏ by
mohlo obec po‰kodit, povaÏuji jako starosta za vhodné se k celé vûci
v rámci moÏností struãnû vyjádﬁit.
Je v‰eobecnû známo, Ïe mezi obcí
Velké Bﬁezno a provozovatelem zdej‰ího
pivovaru - spoleãností Drinks Union a.s.
jednající pﬁeváÏnû p. Dr. Haganem panují nedobré vztahy, vyvolané majetkov˘m
sporem okolo ãistiãky odpadních vod
Velké Bﬁezno. Projevem uveden˘ch nedobr˘ch vztahÛ bylo dokonce i opakované podání trestních oznámení na starostu obce. Aãkoli byla vÏdy odloÏena, nelze
takov˘ postup povaÏovat za projev pﬁátelství.
V roce 2003 iniciovaly Ústecké pivovary, resp. v jejich záleÏitostech v˘luãnû
jednající DRINKS UNION a.s. podání Ïaloby proti na‰í obci, kterou se shora uvedené sdruÏení domáhá urãení vlastnictví
ãistírny odpadních vod (âOV). Soudní ﬁízení dosud ani pﬁed soudem prvního
stupnû neskonãilo. Pﬁedev‰ím v rámci
uvedeného soudního ﬁízení se v‰ak podaﬁilo pﬁinejmen‰ím „udûlat inventuru“
vzájemn˘ch vztahÛ sdruÏení a jeho ãlenÛ
s obcí, vãetnû právních pomûrÛ k majetku
tvoﬁícímu podstatu âOV. Díky pﬁedloÏení
dÛkazÛ lze pﬁedloÏit pﬁehled základních
událostí t˘kajících se âOV a uvést tak
shora zmínûné informace na pravou míru.
Poãátkem 90. let si obec (ne pivovar ãi
nûkdo jin˘!) odkoupila od restituentÛ Jaromíra Pavely a p. Kﬁesánka vhodné pozemky s cílem umístit na nû âOV Velké
Bﬁezno. Obec mûla zájem ãistit odpadní
vody pro potﬁebu sv˘ch obãanÛ a drobn˘ch podnikatelÛ pÛsobících v obci.
Tehdy byla obec poÏádána tehdej‰ím
ãeln˘m pﬁedstavitelem Ústeck˘ch pivovarÛ o umoÏnûní spoleãného ãi‰tûní vypou‰tûn˘ch odpadních vod zdej‰ím pivovarem a také zdej‰ím podnikem Benar.
To ve svém dÛsledku znamenalo v˘stavbu ãistiãky zhruba 10x vût‰í neÏ obec
sama pro sebe potﬁebovala. S ohledem
na v‰eobecnou hospodárnost v˘stavby,
na velmi omezené plochy v obci pro
moÏné umístûní âOV, která navíc má
ochranné 100m pásmo, ale také proto,
Ïe v té dobû mezi obcí a pivovarem jako
tehdy jedním z nejsilnûj‰ích podnikÛ v regionu panovaly velmi dobré vztahy, obec
tento jejich návrh akceptovala.
Obec získala od Státního fondu ÎP âR
Praha do rozpoãtu dotaci a pÛjãku. ProtoÏe pivovar byl obchodní spoleãností

a ne‰lo o neziskovou organizaci, nemûl
na tuto státní podporu nárok, a proto svÛj
podíl musel uhradit ze svého zisku. Stejnû tomu bylo i v pﬁípadû BENARu. Ani
jedna z uveden˘ch firem nemohla oãekávat, Ïe malá obec bude ﬁe‰it a financovat
jeho povinnosti na úkor sv˘ch obãanÛ.
Také se tak obû firmy po pomûrnû dlouhou dobu chovaly.
Obec ãistiãku dokonãila, zkolaudovala
a v roce 1996 uvedla do trvalého provozu a pivovaru tak bylo umoÏnûno vyrábût
pivo. Neb˘t obce, musel by pﬁedev‰ím pivovar za podmínek pro nûj podstatnû
ménû pﬁízniv˘ch (vysoká úroková míra
v bankách, citelné zajistûní pohledávek
bank apod.) zajistit jiné ãistûní, pﬁiãemÏ je
sporné, zda by vÛbec bylo za pﬁijateln˘ch
podmínek s ohledem na zejména omezené mnoÏství vhodn˘ch podmínek moÏné.
Obec se také dohodla s pivovarem a Benarem, Ïe zaloÏí SdruÏení provozovatelÛ
jako spoleãnou organizaci, do kterého, aÏ
to bude moÏné, majetek vloÏí. Sám pivovar se v té dobû nabídl, Ïe zjistí podmínky, za nichÏ by takov˘ vklad byl moÏn˘,
aniÏ by byla obec po‰kozena ãi znev˘hodnûna, zejména Ïe projedná moÏnosti
pﬁevodu s Finanãním úﬁadem a se Státním fondem ÎP. Aãkoli uveden˘ úkol si
pivovar uloÏil sám, úkoly nezabezpeãil.
S ohledem na nemoÏnost nalézt ﬁe‰ení,
navrhl sám pivovar, kter˘ v zaloÏeném
sdruÏení urãuje neomezen˘m zpÛsobem
pravidla hry (Zb˘vající ãlenové SdruÏení
sice mohou hlasovat, ale sv˘mi hlasy,
a to i dohromady, nemohou rozhodnutí
nijak ovlivnit), aby nemovit˘ majetek
obce - tj. obcí získané pozemky a stavby
na uveden˘ch pozemcích, obcí jako stavebníkem postavené, tvoﬁící vlastní ãistírnu, byly SdruÏení pronajaty. Nájem by
umoÏnil SdruÏení mimo jiné provádûní
odpisÛ, legální uÏívání cizí vûci a obci by
umoÏnil kontrolu nad sv˘m majetkem.
Zásadní zlom ve vzájemn˘ch vztazích
s obcí nastal v polovinû roku 1999, kdy
do‰lo k organizaãní zmûnû - Ústecké pivovary, které dle informací dostupn˘ch
obci od státních orgánÛ a státních organizací v˘znamnû ztratily na ekonomické
síle a octly se ve znaãn˘ch potíÏích, byly
ovládnuty spoleãností Drinks Union a.s..
Vztahy s obcí, ne vinou obce, se bûhem

okamÏiku prudce zhor‰ily. Zástupce obce
byl vylouãen z ﬁad jednatelÛ SdruÏení
provozovatelÛ a toto SdruÏení se tak
stalo smû‰nû papírov˘m SdruÏením,
které prostﬁednictvím jiÏ spí‰e symbolicky
existující firmy Ústecké pivovary zcela
ovládl Drinks Union. Ten s obcí zaãal jednat arogantnû, monopolisticky a hlavnû
zaãal okamÏitû zdraÏovat ceny.
Orgány obce v reakci na tuto vyhrocenou skuteãnost odmítly pﬁevod tohoto
majetku na zmiÀované SdruÏení provozovatelÛ a majetek si obec ponechala
a má jej zapsán na Listu vlastnictví u Katastrálního úﬁadu v Ústí nad Labem do
souãasné doby. Kromû problémÛ, které
by v dÛsledku pﬁevodu obec mûla ve
vztahu ke státním orgánÛm (zejména dotace), obec trápila i prohlá‰ení pﬁedstavitele pivovarÛ ve SdruÏení, kter˘ otevﬁenû
hovoﬁil o tom, Ïe by nemovit˘ majetek byl
pouÏit k zaji‰tûní pohledávek vûﬁitelÛ pivovarÛ, popﬁ. Drinks Union vÛãi jejich vûﬁitelÛm. Pivovary byly v té dobû i podle
údajÛ poskytovan˘ch státním orgánÛm
(napﬁíklad obchodní rejstﬁík) organizací
neplnící si základní povinnosti a díky
tomu velmi „neprÛhlednou“. Pﬁevod majetku by hrozil jeho ztrátou. Jak je shora
uvedeno, obec nebyla a ani není schopna cokoli ohlednû SdruÏení ovlivnit, díky
ãemuÏ by pﬁevod majetku znamenal také
jeho nekontrolovatelnou ztrátu. Otevﬁenou otázkou následnû zÛstává, jak by dopadlo ãi‰tûní odpadních vod pro obãany
obce, kdyÏ i bez ohledu na pﬁevod dochází k neodÛvodnûnému zdraÏování
plateb za ãi‰tûní odpadních vod jen jako
projev síly Drinks Unionu vÛãi obci.
Podot˘kám, Ïe i sama struktura vypou‰tûn˘ch vod z pivovaru ãistûní na ãistírnû
prodraÏuje. Prohla‰uji, Ïe obec byla jedin˘m stavebníkem âOV Velké Bﬁezno,
ve‰keré své závazky uhradila a na dÛkaz
tohoto získala od státu protokol „Definitivní pﬁiznání státní podpory.“ Souãasnû
jsme dospûli k závûru, Ïe ani Ústecké pivovary ani Drinks Union nejsou s ohledem na své chování solidním partnerem
obce.
Obec nechce na ãistûní vod vydûlávat,
ale chce pouze, aby vybrané stoãné pokrylo provozní náklady a pﬁípadné investice - v tom se nelze s „partnery“ shodnout, protoÏe tito trvají na tvorbû zisku.
Obec byla a je také jedin˘m garantem, Ïe
bude umoÏnûno v‰em domácnostem
i ostatním pﬁipojení na âOV a zdej‰í ãistírna se nestane nástrojem nátlaku nebo
vydírání jin˘ch. Je tﬁeba vûdût, Ïe jde
o zaﬁízení v obci jediné, tedy monopolní
a tím pádem lehce zneuÏitelné. Navíc
obec vlastní a provozuje veﬁejnou kanalizaci, která s âOV tvoﬁí funkãní celek.
Václav Burian,
starosta obce Velké Bﬁezno
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12. roãník cyklisticko-turistické Expedice Buková hora - 17. 9. 2005

PﬁestoÏe poãasí vÛbec expedici nepﬁálo, bylo mlhavo a pomûrnû chladno s obãasn˘mi pﬁeháÀkami, na vrcholu Bukové
hory se se‰lo 95 dûtí a dospûl˘ch. Na snímku vztyãování 12. vlajky expedice. • K chuti pﬁi‰la horká domácí bramboraãka.
Úãastníci jí zkonzumovali 40 litrÛ. • CyklistÛ bylo letos ménû. Nejmlad‰ím byl pûtilet˘ Vojta Kejklíãek. Na snímku s tatínkem.

Úãastníci mûli moÏnost projet se na koních z Ekofarmy paní Radiãové. Jezdily dûti i paní uãitelky. • Zejména kluky nadchla
moÏnost zkusit své stﬁelecké ‰tûstí pod dohledem pana Kysely. Pan Stanislav Kysela povede v tomto ‰kolním roce na ‰kole
stﬁeleck˘ krouÏek. • Po dojezdu do cíle si cyklisté i chodci mohli nechat od zdravotních sester zmûﬁit tlak a tep. Na snímku
nejstar‰í cyklistka paní Stejskalová z Valtíﬁova, která je na‰í expedici vûrná uÏ nûkolik let.

Kojenec Terezka Krejãíková byla dovezena rodiãi v koãárku. Byla absolutnû nejmlad‰í úãastnicí. • KvÛli ‰patné viditelnosti jsme nemûli moÏnost sledovat ultralehká letadla a rogala. Ale fanou‰ci létajích strojÛ si pﬁi‰li na své. Pan Ba‰ek se synem,
ãlenové leteckého klubu Nová Ves u Teplic, pﬁedvedli své dálkovû ovládané modely helikoptér. Dokonalé!
Pan Darsa se sv˘m druÏstvem tûsnû pﬁed odjezdem
z vrcholového tábora. Poslední pokyny k bezpeãnému návratu do Velkého
Bﬁezna. • Razítko expedice
se páÈandû Báﬁe SmrÏové
moc líbí.

Foto: Mgr. Ivanka Nováková
a p. Capljuk
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První rok ‰kolní docházky
Ve dvou tﬁídách se
uãí celkem 40 prvÀáãkÛ. Tﬁídními uãitelkami jsou Mgr.
Dagmar Liãmanová
( na snímku) a Mgr.
Miroslava Stﬁe‰ínková. Fotografie z prvního ‰kolního dne
zachycují slavnostní
vítání v aule a první
okamÏiky ve ‰kolních lavicích. Malí
Ïáãci dostali jako
dárek kvûtinu, o kterou se budou starat.

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ

Interaktivní tabule
Uãitelé absolvovali ‰kolení o vyuÏití interaktivní tabule.
Touto technickou novinkou, která dává uãitelÛm a ÏákÛm
nové úÏasné moÏnosti vyuãovat a uãit se, byla dovybavena
multimediální uãebna. Není mnoho základních ‰kol v republice, které ji vlastní. Na‰e ‰kola ji získala díky úspû‰nému
projektu PaedDr. Vladimíra Bärtla.
Od zaãátku ﬁíjna do zaãátku prosince se budou také seznamovat v pﬁipravovaném kurzu s poãítaãem, Internetem
a vyuÏitím elektronické po‰ty obãané a zejména senioﬁi
z na‰í obce.

pohybová v˘chova ............................Kováãová
práce s LEGEM pro 1.a 2.tﬁ. ..............Kurková
sportovní krouÏek pro 1. - 4. tﬁ. ........Kadlecová
aerobic pro dívky 5. aÏ 9.tﬁ. ...............Horáková
dovedné ruce pro 1. st. ......................Koﬁínková
florbal pro chlapce z 2. st. .................·uma
paliãkování ..........................................Îelezná
aerobik pro nejmen‰í .........................Stﬁe‰ínková
anglick˘ jazyk pro 3. tﬁ. .....................Eislerová
nûmeck˘ jazyk pro 2. a 3. tﬁ. .............Liãmanová
‰achov˘ krouÏek ................................Nepra‰
stﬁeleck˘ krouÏek ...............................Kysela

Ze staré ‰kolní kroniky
Myslím si, Ïe nûkteré záznamy
z nejstar‰í dochované ‰kolní kroniky,
mohou b˘t zajímavé a pouãné i po
mnoha letech.
1946-47
■ 7. 2. Slavnostní schÛze v restauraci u ÎiÏkÛ. Jmenování Dr. Eduarda Bene‰e a generalissima J. V.
Stalina ãestn˘m obãanem Velkého
Bﬁezna. Pﬁítomní zástupci okresního
národního v˘boru a okresní osvûtov˘
inspektor Marcel Veverka z Ústí.
Program zpestﬁili Ïáci 4. roãníku
pﬁednesením vhodn˘ch recitací, na
zakonãení zazpívali na‰i hymnu
a rusky hymnu SSSR. Îactvo vedl
ﬁeditel ‰koly. Po slavnosti pracovní
schÛze místního národního v˘boru.
■ 13., 14. a 15. 2. mrazy trvají
a zesilují se, mráz -16 C.
■ V ledním hokeji získalo âeskoslovensko mistrovství svûta. Finále
zápasu poslechlo Ïactvo 18. 2. pﬁi
‰kolním vysílání.
■ V mûsíci ãervnu zaãala tropická
vedra. Obloha stále modrá, teplota
dosáhla aÏ + 37 C.

1947-48
■ 17. záﬁí nav‰tívil zdej‰í pﬁádelnu
Meinl ministr prÛmyslu Bohumil Lau‰man, pak odejel do Ústí, kde mûl veﬁejn˘ projev.
■ Den 13. kvûten bude ãernû zapsán
v dûjinách severoãeského pohraniãí,
neboÈ zátopy a kroupy zniãily na
mnoha místech úrodu a ovocné stromoví. V ten den odpoledne v dobû od
pÛl druhé skoro do ãtyﬁ hodin ustaviãnû
s velkou prudkostí bily kroupy. Skleníky
v zahradû, stﬁechy na mnoha místech
byly rozbity, ovoce úplnû stluãeno, sazenice zeleniny rozbity a listí se stromÛ
sraÏeno. Cesty zavaleny bahnem a ornice ze svahÛ odnesena bystﬁinou do
Labe. Kroupy byly veliké jako holubí
vejce. Ve Velkém Bﬁeznû zpÛsobily
kroupy a prÛtrÏ mraãen znaãné ‰kody.
Silnice k Vítovu byla na nûkolika místech pﬁeru‰ena a zanesena, téÏ nádraÏí bylo ãásteãnû zatopeno.Krytina na
‰kolní budovû byla na mnoha místech
kroupami poraÏena a ve ‰kolní zahradû okna skleníku zniãena, kvûty sraÏeny, sazenice rozbity, pÛda odplavena.

·kody zpÛsobeny byly téÏ na Ïelezniãní trati z Ústí do Podmokel a na
druhém bﬁehu Labe ze Stﬁekova do
Dûãína byla zastavena ve‰kerá vlaková doprava. ·kody byly odhadnuty
na mnoho milionÛ korun.Ve Velkém
Bﬁeznû nebylo pamûtníka tak veliké
Ïivelné katastrofy.
■ Pﬁi hledací sluÏbû nalezena byla
17. ãervna mandelinka bramborová
ve Vítovû na poli rolníka F. Vyhnálka,
ãís. domu 7. Nalezen byl pouze jeden
exempláﬁ a uloÏen byl ve ‰kolní sbírce. Nález hlá‰en byl MNV a ONV.
Pole bylo desinfikováno a hledací
sluÏba byla dennû po cel˘ t˘den opakována. Îádny dal‰í exempláﬁ nalezen jiÏ nebyl.
1948-49
■ 12. záﬁí odhalen byl pﬁed budovou místního národního v˘boru pomník T.G. Masarykovi, prvnímu presidentu na‰í republiky. Pomník poﬁídila
âsl. obec legionáﬁÛ - odboãka Velké
Bﬁezno nákladem (i s úpravou místa)
asi 60 000 Kã.
(Pokraãování v pﬁí‰tím ãísle)
Vybral PaedDr. Jan Darsa,
ﬁeditel ‰koly
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Zvlá‰tní ‰kola ve ‰kolním roce 2005/2006
V leto‰ním ‰kolním roce na‰i
‰kolu nav‰tûvuje 28 ÏákÛ, kteﬁí jsou
rozdûleni do 3 tﬁíd, v kaÏdé z nich
se uãí Ïáci nûkolika roãníkÛ spoleãnû.
I letos se chceme zúãastnit akcí,
které se poﬁádají pro Ïáky zvlá‰tních
a speciálních ‰kol, pﬁedev‰ím tûch
sportovních a soutûÏí v praktick˘ch dovednostech a poﬁádat vlastní ‰kolní
akce.
Zaãátkem záﬁí jsme vyuÏili nabídku
nav‰tívit „Loì Tajemství“ bratrÛ FormanÛ s divadelním pﬁedstavením pro nejmlad‰í dûti. Jednotlivé tﬁídy v prÛbûhu
záﬁí nav‰tíví ZOO v Ústí n.L. a zúãastní

se vzdûlávacích programÛ spojen˘ch
s prohlídkou.
Nejoãekávanûj‰í akcí mûsíce záﬁí je
6. roãník Branného závodu, kter˘ poﬁádá Mûstská policie v Ústí n.L., protoÏe
budeme obhajovat prvenství z loÀského roku a putovní pohár.
V leto‰ním ‰kolním roce se nám podaﬁilo zlep‰it vybavení ‰koly v˘poãetní
technikou pro Ïáky, ke stávajícím 2 poãítaãÛm jsme získali dal‰í od zﬁizovatele a ze zru‰ené ‰koly nám byly pﬁevedeny 4 poãítaãe v rámci akce Internet
do ‰kol. Z prostorov˘ch dÛvodÛ nemÛÏeme zﬁídit samostatnou uãebnu, poãítaãe jsou umístûné v jednotliv˘ch tﬁí-

dách a Ïáci je budou vyuÏívat pﬁímo ve
v˘uce.
V‰em dûtem a jejich uãitelÛm pﬁejeme hodnû úspûchÛ v novém ‰kolním
roce.
INFORMACE O ·KOLE:
• ﬁeditelka ‰koly: Mgr. Marcela ProkÛpková
• v˘chovn˘ poradce: Mgr. Helena
Bursová
• ‰kolní metodik prevence: Mgr. Helena Bursová
tel/fax: 475 228 259
e-mail: zvsvbrezno@volny.cz
www.ustipost.cz/zvs
M. ProkÛpková

Roãní vzdûlávací program mateﬁské ‰koly
které probíhají formou zájmov˘ch
krouÏkÛ: pohybov˘ „Cviãíme pro radost“ a dramatick˘ „Hrajeme divadlo“.
Pro dûti poﬁádáme v˘lety, náv‰tûvy divadel nebo divadelní pﬁedstavení pﬁímo ve ‰kole a zapojujeme se do
rÛzn˘ch soutûÏí. V novém ‰kolním
roce bude kapacita ‰koly opût naplnûna a pro v‰echny bude pﬁipraven
bohat˘ program, Ïe ani letos se nudit
nebudete.
M· Velké Bﬁezno

Kubík Beránek, 4 roky
Motto: „Na‰ím cílem je vytvoﬁit co
nejlep‰í podmínky pro pﬁirozen˘ rozvoj dítûte, spokojen˘ Ïivot a úspû‰né
vzdûlávání kaÏdého pﬁed‰koláka.“

■ Uãíme se správnû mluvit - preventivní logopedické chvilky
■ Co uÏ umím - grafomotorická cviãení

·kola má zpracovan˘ svÛj vlastní
tématick˘ projekt „Hrajeme si s pohádkami“, kter˘ je zpracován podle
pohádek k roãnímu období.
V prÛbûhu dne si dûti hrají v úãelovû vybaven˘ch koutcích, získávají
nové poznatky pomocí proÏitkového
uãení ve v‰ech oblastech pﬁed‰kolního vzdûlávání.
KaÏdá tﬁída má je‰tû zpracovan˘
svÛj Tﬁídní program:
1. tﬁída BrouãkÛ
■ Oﬁí‰ky veverky Zrzky - plnûní
úkolÛ ekologické v˘chovy

2. tﬁída Mot˘lkÛ
■ Hrátky se zvíﬁátky z lesÛ a strání plnûní úkolÛ ekologické v˘chovy
■ NeÏ zaãnu psát budu si s pastelkou hrát - grafomotorická cviãení pro
pﬁed‰koláky
■ NeÏ pÛjdu do ‰koly - hrou se pﬁipravujeme na ‰kolu
■ Jazykové chvilky - zamûﬁené na
správnou v˘slovnost, rozvíjení slovní
zásoby, gramatiku...
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Pro dûti, které mají radost ze cviãení
a z poslouchání pohádek jsou ãinnosti,

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Ivanka Fischerová, 4. roky

V¯STAVBA R O D I N N ¯ C H D O M Ò
V NA·Í OBCI ZDÁRNù POKRAâUJE

Úspû‰n˘ vstup fotbalistÛ Jiskry
do KRAJSKÉHO P¤EBORU
Fotbalová Jiskra Velké Bﬁezno po svém jarním vítûzství v I.A tﬁídû a postupu do krajského pﬁeboru zahájila zaãátkem ãervence letní pﬁípravu
pod vedením trenéra V. Jirkovského a jeho nového asistenta M. Vrti‰ky
s cílem získat fyzickou kondici, zapracovat do muÏstva nové hráãe a vyladit herní projev tak, aby bylo muÏstvo schopno dobﬁe obstát v této nároãné a kvalitní soutûÏi.
Pro funkcionáﬁe klubu byla letní pﬁestávka obdobím, ve kterém bylo tﬁeba
jednat o po- sílení t˘mu nov˘mi kvalitními hráãi na vytipovan˘ch postech sestavy - toto úsilí bylo korunováno úspûchem a do muÏstva pﬁi‰li tito fotbalisté:
Brankáﬁ Marek Valenta, hráã Teplic,
naposled hostující v exdivizních Ne‰tûmicích. Do obrany zku‰en˘ Martin Vrti‰ka, b˘val˘ ligov˘ hráã, pÛsobící v posledních letech v Nûmecku, kter˘ se

souãasnû stal hrajícím asistentem trenéra. Dále pak mlad˘ Josef Florián,
kmenov˘ hráã divizní Skalice, studujíci
nyní v Ústí n.L. pedagogickou fakultu
UJEP. Do záloÏní ﬁady byl z MFK Ústí
staÏen ná‰ odchovanec, vûkem stále
je‰tû dorostenec, nadûjn˘ Jevgenij
Demãenko.
Posilou do útoku se stal Martin Franûk, kmenov˘ hráã Svádova, ale uÏ se
zku‰enostmi z vy‰‰ích soutûÏí (napﬁ.

âFL ve Varnsdorfu). Z jarního kádru
naopak ode‰li zpût do Pﬁestanova záloÏník Vesel˘, do Heﬁmanova útoãník
Stehlík a do sousedního druhotﬁídního
Valtíﬁova obránce M. Dvoﬁák a univerzální Joná‰. V rámci letních pﬁípravn˘ch zápasÛ se tûÏce zranil (zlomenina nohy) obránce M. Jirkovsk˘ a minimálnû na pÛl roku bude vyﬁazen ze
hry.
Koneãn˘ kádr hráãÛ pro krajsk˘ pﬁebor ãítá celkem 21 jmen a jsou to: brankáﬁi Valenta, Bázler a Kr˘sl, obránci Vrti‰ka, Florián, Kulhánek, T˘ce, M. Melichar, R. Melichar a ·turm, záloÏníci ·Èastn˘, Cimpl, Barvínek, ·ittler,
Demãenko, R. Jirkovsk˘ a J. Krato(Pokraãování na str. 12)
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(Dokonãení ze str. 11)
chvíl, útoãníci Po‰ík, Franûk, St˘blo
a J. Dvoﬁák.
Mistrovské boje v krajském pﬁeboru
byly zahájeny uÏ 6. srpna a jak ukázal
dosavadní prÛbûh soutûÏe, na‰e muÏstvo do ní vstoupilo dobﬁe pﬁipraveno
a hlavnû s odhodláním ukázat, Ïe je
schopné hrát ji bez zbyteãn˘ch obav ze
sestupu a b˘t rovnocenn˘m partnerem vûhlasnûj‰ím soupeﬁÛm. Po odehran˘ch osmi kolech je Jiskra uprostﬁed ‰estnáctiãlenné tabulky se ziskem 11 bodÛ a cel˘ch sedm kol nepoznala hoﬁkost poráÏky, kdyÏ body „ztrácela“ pouze remízami. Zvlá‰tû cenná
jsou obû vítûzství na domácí pÛdû s exdivizními Roudnicí v pomûru 3 : 2 a Litomûﬁicemi v pomûru 2 : 1. Také na‰e
remíza na hﬁi‰ti Ne‰tûmic v pomûru 2 :
2 byla v ústecké fotbalové veﬁejnosti
vysoce hodnocena.
Nejlep‰ími stﬁelci muÏstva jsou pﬁi
celkov˘ch dosaÏen˘ch 15. gólech z 8.
odehran˘ch kol KP Franûk a Demãenko, kteﬁí vsítili po tﬁech brankách.
Vûﬁíme Ïe hráãÛm stávající forma
a odhodlání vydrÏí aÏ do skonãení podzimní ãásti sezóny a Ïe si své lichotivé
postavení udrÏí.

Radostnou skuteãností je, Ïe ná‰ fotbalov˘ klub získal nového sponzora,
ústeckou firmu INPEKO, v souãasné
dobû uÏ nastupuje ve slu‰iv˘ch modro
- bíl˘ch drezech s jeho logem na prsou.
Chtûli bychom i touto cestou je‰tû jednou podûkovat vedoucím pﬁedstavitelÛm Inpeka, generálnímu ﬁediteli panu
Kubínovi a jeho námûstkÛm panu Koudelovi a panu ·upíkovi za vstﬁícné jednání a podporu velkobﬁezenskému fotbalu.
Zaãátkem záﬁí zahájila své mistrovské soutûÏe i obû na‰e mládeÏnická
muÏstva v okresním pﬁeboru. Jak star‰í
Ïáci, tak i dorostenci si zatím po odehran˘ch tﬁech kolech vedou se stﬁídav˘mi úspûchy a mají na svém kontû
shodnû po jednom vítûzství a dvou poráÏkách. Dlouhodobou bolestí na‰ich
mládeÏnick˘ch druÏstev je nedostatek
chlapcÛ z Velkého Bﬁezna a okolí zapálen˘ch pro fotbal a také vût‰í podpora se strany jejich rodiãÛ. Není málo
pﬁípadÛ, kdy chlapec sice pﬁijde v t˘dnu
na tréninky, ale o víkendu kdy se hrají
zápasy, mu rodina nadiktuje jin˘ program. Také napﬁíklad doprava auty
k zápasÛm na hﬁi‰tû soupeﬁÛ leÏí pﬁeváÏnû na bedrech trenérÛ a funkcioná-

ﬁÛ, i kdyÏ i zde by pomoc byla velmi vítaná. Budoucím pﬁínosem pﬁi náboru
nov˘ch fotbalistÛ pro Ïákovsk˘ t˘m
i pro jejich odborné vedení by mohla
b˘t pﬁislíbená pomoc uãitele tûlocviku
velkobﬁezenské Z· pana Martina
·umy.
Na samotn˘ závûr je‰tû jeden povzdech. Z postupu na‰ich muÏÛ do
krajského pﬁeboru jsme mûli radost
i kvÛli na‰im pﬁíznivcÛm a oãekávali
jsme, Ïe si jich cestu na kvalitní fotbal
najde více neÏ prÛmûrn˘ch 80 divákÛ
v I. A tﬁídû. Na‰e oãekávání se bohuÏel
splnilo jen ãásteãnû - náv‰tûvy na domácím hﬁi‰ti se nyní pohybují mezi 100
aÏ 150ti diváky a to je stále málo vezmeme-li v potaz, Ïe k nám pﬁijíÏdûjí
soupeﬁi zvuãn˘ch jmen, snaÏíme se
o propagaci, ná‰ fotbal a v˘sledky mají
dobrou publicitu v tisku. Na hﬁi‰tích
soupeﬁÛ jsou nûkde náv‰tûvy aÏ dvojnásobné a ne nadarmo se ﬁíká, Ïe fanou‰ci a jejich hlasitá podpora mÛÏe
b˘t dvanáct˘m hráãem muÏstva. To
nám zatím chybí a doufáme proto, Ïe
pﬁijdete i vy, kteﬁí jste na fotbale ve Velkém Bﬁeznû uÏ dlouho nebo je‰tû
vÛbec nebyli.
Ing. Václav Luká‰
pﬁedseda FK Jiskra Velké Bﬁezno
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