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Slovo starosty obce
Nastal nám barevn˘ podzim, doba uklidnûní po dovolen˘ch, cestování

a letních radovánkách.   Doufám, Ïe tento pfievrat, tak jako v pfiírodû, na-
stane i v na‰ich du‰ích, v na‰em spoleãném Ïivotû, v na‰ích obcích. Zaã-
neme v klidu pfiem˘‰let, pfiestaneme pfiekotnû reagovat na rÛzné neovû-
fiené fámy a pomluvy a po ovûfiení faktÛ si utvofiíme  vlastní, svobodn˘
názor.  Navíc máme zájem si vytvofiit krásné Ïivotní prostfiení, sblíÏit se
se sv˘mi spoluobãany a Ïít v klidu a míru - jedním slovem vytvofiit si spo-
kojen˘ domov.

Jsem velmi rad, Ïe tato situace na-
stala v práci samosprávy obce, Ïe se
nám dafií produktivnû fie‰it rozdílné ná-
zory a nalézat  fie‰ení pfiijatelná pro na-
prostou vût‰inu zastupitelÛ. O tom se
mÛÏe kaÏd˘ z Vás pfiesvûdãit. 

Zatím se nám ale nedafií najít cestu
k Vám, k na‰í obãanské vefiejnosti.
A vûfite, Ïe nás to velmi mrzí. Na‰ím
heslem je a bude: „Obec je spoleãen-
ství v‰ech obãanÛ“.  Odmítáme rozho-
dování úzkého kruhu jedincÛ.  Chceme
pfiijímat a projednávat v‰echny Va‰e
názory, podnûty, kritiky - chceme
s Vámi diskutovat. Chceme proto pra-
covat a pfiijímat rozhodnutí ovlivÀující
Ïivot a rozvoj obcí v souladu s mínûním
vût‰iny z Vás. Proto opût chystáme
v fiíjnu besedy obãanÛ o aktuálních pro-
blémech v obcích. Pfiijìte, prosím, po-
slechnout si na‰e zámûry a vyjádfiete
svoje názory, námûty a pfiipomínky, vy-
jádfiete se pfiímo a otevfienû. Diskutujte
s námi. Na besedách, písemnû nebo
pfiímo z oãí do oãí. Po uskuteãnûní ja-
kékoliv akce je jiÏ pozdû kritizovat, po-
mlouvat, Ïbrblat, nadávat! KaÏd˘ ãlen
rady, zastupitelstva i zamûstnanec
Obecního úfiadu Vás rád vyslechne
a zodpoví Va‰e otázky.

Nastává také  období, kdy  snad ko-
neãnû budeme moci vyuÏívat dotací
z Evropské unie. Vyvíjíme velkou
snahu o to, abychom na jejich ãerpání
byli pfiipraveni. Chceme s pomocí tûch-
to penûz zvelebit obecní ‰koly, centrum
obce, na‰eho regionu, rozvíjet prospe-

ritu obcí a jejich obãanÛ rozvojem turis-
tiky a tím spojen˘ch sluÏeb.  Je na nás
v‰ech, aby na‰e obce byly ãisté, upra-
vené, veselé, rozkvetlé - jedním slo-
vem atraktivní pro nás, ale i pro turisty,
ktefií budou ochotni se u nás zastavit
a utratit své peníze. Roztoãí tak moÏ-
nost na‰ich obãanÛ podnikat v oblasti
ubytování, stravování, atraktivních
sportÛ, sluÏeb a podobnû.

JiÏ nyní pfiem˘‰lejte, co Vy sami
byste mohli nabídnout, v ãem podnikat
a jak˘m zpÛsobem si zajistit prostfiedky
k podnikání. V ãem vám mÛÏe obec po-

moci. AÈ neprome‰káte svou pfiíleÏi-
tost.

Toto v‰echno mÛÏeme dosáhnout je-
dinû spoleãn˘mi silami. NejzávaÏnûj‰í
úkol proto, pro dal‰í období, zÛstává
zlep‰ení vzájemné komunikace mezi
vedením obce a jejími obãany!

Pomozte mi v tom, prosím! 
Na závûr mi dovolte popfiát Vám

v‰em hodnû zdraví, dobrou náladu
a hodnû sil pfii podzimním úklidu Va‰ich
zahrádek a okolí! 

Ing. Miroslav Moucha

Toto jsou skvûlí brigádníci z fiad na‰ich obyvatel pfii práci na dûtském hfii‰ti.
âTùTE NA STRANù 7

UHRADILI JSTE JIÎ
POPLATEK ZA ODPADY?

Opût vyuÏívám této pfiíleÏitosti a
ráda bych upozornila v‰echny ob-
ãany, ktefií doposud je‰tû nezapla-
tili poplatek za odpady aby tak uãi-
nili do 26.10.07.   Libu‰e Pokorná

Obecní úfiad Velké Bfiezno
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Plnûní rozvojov˘ch programÛ samosprávy
V minulém vydání Zpravodaje jste

byli informováni o plnûní programÛ
samosprávy. V letním období práce
pokraãovaly a probûhla fiada dal‰ích
jednání. Pfiedkládáme vám zprávu
o tom, co se podafiilo uskuteãnit:

■ BYDLENÍ
- probûhla fiada jednání s dodavate-

lem v˘stavby 2 obytn˘ch domÛ v obyt-
ném souboru Vítov s cílem jejich do-
konãení ve smluvním termínu listopad
2007.

- Je pfiipravena objemová studie v˘-
stavby mal˘ch fiadov˘ch domÛ v ulici
Zadní s byty pro mladé.

- Je zahájen prodej obecních bytÛ
v domech ã.p.271 Litomûfiická a ã.p. 84
Valtífiov.
■ VODNÍ  HOSPODÁ¤STVÍ

- byl zprovoznûn nov˘ vodní zdroj
U Drtiãe. Za pozornost stojí, Ïe se po-
dafiilo bez dopadÛ na odbûratele udrÏet
dodávky pitné vody v tomto suchém
roce.

- Tûsnû pfied vydáním je územní roz-
hodnutí na pfiivadûã vody z Le‰tiny

a zpracovává se Ïádost o dotaci na
jeho v˘stavbu.

- Pokroãila i vzájemná jednání o od-
stranûní sporÛ se sdruÏením provozo-
vatelÛ âOV.

- Byly zahájeny práce na ãi‰tûní
a obnovû retenãní schopnosti pfiehrady
na Homolském potoce podnikem Lesy
âR
■ DOPRAVA

- âeské dráhy obnovily Ïelezniãní
pfiejezdy u zámku a provedly opravu
Ïelezniãního mostu pfies Homolsk˘
potok s podchodem pro pû‰í.

- Probíhá rekonstrukce vozovky silni-
ce II tfiídy UL - DC pfies na‰i obec. Za-
ãala dohodnutá úprava chodníku
u krámu ve Valtífiovû. Následovat
budou úpravy zálivÛ autobusov˘ch za-
stávek a úpravy pfiechodÛ pro pû‰í.
V tûchto dnech bude instalován nov˘
pfiístfie‰ek zastávky v kolonce, kter˘ byl
odstranûn k pÛvodnímu termínu prací
na roz‰ífiení zálivu vozovky. Probíhá
jednání o reklamaci odvodnûní podél
chodníku od lékárny k Bahnhotelu

s Krajsk˘m úfiadem - investorem této
stavby.

- Ze zbrou‰eného recyklátu z této
stavby byla upravena vozovka celé
fiady místních komunikací v obci
■ ·KOLSTVÍ

- Byla provedena v˘mûna rozvodÛ
a radiátorÛ ústfiedního vytápûní v dolní
budovû ‰koly. Tato akce byla realizová-
na jako akce mikroregionu Velkobfie-
zensko, s úãastí obcí Zubnice a Homo-
le, s finanãní dotací Ústeckého kraje. 

- Je pfiipraven projekt v˘mûny oken,
zateplení pÛdy a rekonstrukce kotelny
na dolní budovû ‰koly a zpracovává se
Ïádost o dotaci.

- Pfiipravuje se projekt na zateplení
budovy matefiské ‰koly, v˘mûnu oken
a zmûnu vytápûní a Ïádost o dotaci.

- Obãansk˘m sdruÏením - Ïeny Vel-
kého Bfiezna a Valtífiova bylo realizová-
no a zprovoznûno dûtské hfii‰tû u horní
budovy ‰koly vybudované z finanãní
dotace Ministerstva pro místní rozvoj
a dobrovolnou prací obãanÛ. 

Ing. Miroslav Moucha

SOUTùÎ O NEJHEZâÍ OKNO A ZAHRADU
V leto‰ním roce, o prázdninách, probíhala v obci Velké Bfiezno a Valtí-

fiov nová soutûÏ „O nejhezãí okno a zahradu“, kterou pofiádal Obecní
úfiad ve Velkém Bfieznû. Vítûzi obdrÏeli finanãní odmûnu. Komise, která
mûla tento nelehk˘ úkol na starosti, byla ve sloÏení p.Václav Horálek,
p.Iva Charvátová a sl.Libu‰e Pokorná.

V ãervenci probíhalo hodnocení nej-
hezãího okna a zahrady. SoutûÏ byla
rozdûlena na dvû kategorie a to „O nej-
hezãí okno“, kde se hodnotil i balkón
a „O nejhezãí zahradu“. Vybrat pouze 3
okna a 3 zahrady byl úkol velmi tûÏk˘,
takfika nemoÏn˘. Pfii obchÛzce obcí
jsme vidûli spoustu nádhern˘ch oken
i zahrad a vyberte jen tfii .....  Komise se
proto rozhodla ohodnotit i nûkteré dal‰í
obãany tzv. „4. místem“. I oni obdrÏeli
men‰í finanãní odmûnu a k tomu i „Po-
chvaln˘ list“ za snahu. 

K umístûní prvních tfiech míst je nutno
dodat, Ïe na tyto pozice by se dalo
umístit mnohem více oken i zahrad,
neboÈ konkurence v obci je obrovská.
Z tohoto dÛvodu jsme se také rozhodli,
Ïe dal‰ího roãníku této soutûÏe se le-
to‰ní vítûzové (první 3 místa) úãastnit
nebudou moci. V˘herci a majitelé „Po-
chvalného listu“ se v pfií‰tím roce
mohou opût úãastnit a utkat se tak se
sv˘mi spoluobãany o stupnû vítûzÛ.    

Myslím si, Ïe o prÛbûhu a hodnocení

soutûÏe toho bylo jiÏ dost fieãeno
a v‰ichni by se spí‰e rádi dovûdûli, kdo
Ïe jsou ti leto‰ní v˘herci! TakÏe mi do-
volte pfiedstavit první vítûze soutûÏe
„O nejhezãí okno a zahradu“.

V kategorii „O nejhezãí zahradu“
bylo toto umístûní:

1. místo - manÏelé ¤ehákovi
2. místo - p. Jana Knyová
3. místo - manÏelé Helebrantovi
V kategorii „O nejhezãí okno“ se

umístili a diplom obdrÏeli: 
1. místo - p. Vladislav Toman
2. místo - manÏelé Dvofiákovi ml.
3. místo - manÏelé Zajptovi
Ráda bych uvedla i ty, ktefií obdrÏeli

tzv. „Pochvaln˘ list“ a umístili se tak na
4. místû.

V kategorie „Nejhezãí zahrada“
byli vyhodnoceni:

- manÏelé Mayrhoferovi, manÏelé
Kyralovi, manÏelé Procházkovi, man-
Ïelé Královi, manÏelé Luká‰ovi, p.
Ilona PohÛnková a p. Milada Valoucho-
vá.

V kategorii „Nejhezãí okno“obdr-
Ïeli „Pochvaln˘ list“:

- manÏelé S˘bovi, manÏelé Hrebíko-
vi,  manÏelé Adamcovi, manÏelé Pû-
chovi, manÏelé ·abatkovi, manÏelé
Kocverovi, manÏelé Toma‰koviãovi,
manÏelé Steinermannovi, Patrik Pano-
cha, p. Bohumil Bu‰ek, p. Miloslava
Pejfiilová, p. Emílie Belová, p. Jana
Îitná a p. ZdeÀka Podoláková.

Vûfiíme, Ïe alespoÀ pár lidí s na‰ím
vyhodnocením bude souhlasit a dá za
pravdu, i kdyÏ jak jsem jiÏ v úvodu
fiekla, dali by se zde umístit i jiní, ktefií
o své zázemí také peãují s láskou a pílí.
Proto vûfiím, Ïe v pfií‰tím roce to budou
právû oni, kdo vyhrají. 

Fotografie vítûzn˘ch oken a zahrad
jsou zvefiejnûna k nahlédnutí na Infor-
maãní tabuli u Obecního úfiadu Velké
Bfiezno a webov˘ch stránkách obce
(www.velke-brezno.cz).

Na závûr bych chtûla povzbudit
v‰echny obãany do dal‰ího roãníku
této soutûÏe, nechÈ je to i pro Vás mo-
tivací, ale aÈ se i pro v‰echny stane sa-
mozfiejmostí chtít mít pûkné a ãisté zá-
zemí domova.

Libu‰e Pokorná
Obecní úfiad Velké Bfiezno
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NEKONCEPâNÍ PRÁCE?

Podûkování za opravu komunikace
Krajská samospráva Ústeckého kraje letos realizovala opravy povrchu komuni-

kace II. tfiídy Ústí nad Labem - Dûãín, ãásti komunikace III. tfiídy v centru obce k
Ïelezniãnímu pfiejezdu. V loÀském roce opravila i znaãné úseky silnic III. tfiídy z Ví-
tova na Lhotu pod Pannou a Homolska. My motoristé mÛÏeme nyní fiíci, Ïe se nám
zde jezdí „jako v bavlnce“.

My VelkobfiezÀáci Vám dûkujeme a vnímáme tento poãin jako celkové zkvalit-
nûní obce.                                                                                 Václav Burian

VáÏení ãtenáfii, o bydlení ve Velkém
Bfieznû v minulosti vÏdy byl je a bude
znaãn˘ zájem. Tento zájem lidí nám,
nezávisl˘m kandidátÛm byl vÏdy ctí
a zavazoval nás, neboÈ jsme jej vníma-
li jako projev pozitivního pohledu na
na‰i obec (kdo by také chtûl bydlet
v nehezké, nefungující obci). VÏdy
jsme si plnû uvûdomovali, Ïe ne v‰ich-
ni chtûjí a nebo mohou bydlet v rodin-
n˘ch domcích. Znaãné ãásti vefiejnosti
vyhovuje nájemné bydlení. Na dÛkaz
toho obec v minulosti evidovala cca
110 ÏadatelÛ o byt a cca 50 ÏadatelÛ
dÛchodcÛ o bydlení v DPS. Nyní se
poãet ÏadatelÛ je‰tû zv˘‰il a má nadá-
le vzestupnou tendenci. 

Ke konci 90. let vláda âR vytvofiila
program podpory v˘stavby nájemních
bytÛ, na které obcím pfiispívala 50 %
a posléze také program v˘stavby bytÛ
pro dÛchodce tzv. DPS, kde pfiispívala
je‰tû více, cca 2/3 z celkov˘ch pofiizo-
vacích investiãních nákladÛ. 

Obec tehdy zpracovala koncepci této
v˘stavby, kde v podstatû vytipovala ty
obecní domy, kde to tylo technicky pro-
veditelné a ‰lo zejména o tzv. pÛdní
vestavby, ve dvou pfiípadech pfiistoupi-
la k rekonstrukci nebytov˘ch prostor
a v pfiípadû DPS pfiistoupila k nové v˘-
stavbû. Celkem se vybudovalo 74 ná-
jemních bytÛ, po kter˘ch se doslova
zaprá‰ilo. Podot˘kám, Ïe pfieváÏná
vût‰ina bytÛ jsou byty malometráÏní
I kategorie. V porovnání s jin˘mi obce-
mi je i nájemné u nás pfiíznivé pro ná-
jemce. Ke konci minulého období jsme
komplexnû pfiipravili vã. finanãního za-
bezpeãení a v˘bûru zhotovitele i v˘-
stavbu 2 obytn˘ch domÛ s 12 nájemní-
mi byty na V˘sluní. Tato pfiíprava byla

tak komplexní, Ïe i kdyby na radnici
obraznû nikdo nebyl, domy by se po-
stavily. I o tyto byty je jiÏ nyní znaãn˘
zájem.  

Vedle toho, Ïe 74 rodin získalo nov˘
nájemní byt, kter˘ by nikdy bez této v˘-
stavby nezískali, protoÏe Ïádné volné
byty nejsou, získala obec do vlastnictví
znaãn˘ majetek v desítkách mil. Kã. 

Nemohu opomenout, Ïe vedle toho
jsme zpracovali i rozsáhlou koncepci
individuální bytové v˘stavby v RD
v obytn˘ch souborech ve Valtífiovû, Vel-
kém Bfieznû i ve Vítovû, díky které se
zde postavilo pfies 150 domÛ. Neb˘t
této usilovné a odborné práce, vût‰ina
nov˘ch obãanÛ by v obci nestavûla, ani
nebydlela. 

Na 7. zasedání zastupitelstva obce,

dne 26.9.07 vystoupil místostarosta p.
·rámek a kritizoval nekoncepãnost této
v˘stavby nájemních bytÛ. Takovéto v˘-
roky pokládám za nezodpovûdné a ne-
uváÏené a jako takové je odmítám.
ZnevaÏují práce kolektivu zodpovûd-
n˘ch lidí.

Obec i nadále pfiijímá Ïádosti obãanÛ
o pronájem bytÛ a zafiazují je do evi-
dence, která jak jsem v úvodu uvedl,
narÛstá. Navrhl jsem proto v˘stavbu
malometráÏních bytÛ ve starém zámku.
Dostalo se mi laické zamítavé odpovû-
di. 

S ohledem na tato fakta oãekávám,
Ïe se nám v brzké dobû dostane kon-
cepce v˘stavby nájemních bytÛ vãetnû
pfiedpokladÛ finanãního zabezpeãení
této realizace.              Václav Burian

Odpovûì k ãlánku „Nekoncepãní práce?“

Plánujeme zmûny - doufáme, Ïe k lep‰ímu!
VáÏení spoluobãané, Obecní úfiad Velké Bfiezno plánuje od nového roku 2008

zmûnu ve svozu a likvidaci odpadÛ na území obce Velké Bfiezno a Valtífiov. 
Jedná se v prvé fiadû o to, Ïe v˘voz odpadov˘ch nádob bude zaji‰Èovat pouze

jedna oprávnûná firma ze stávajících dvou. U nûkter˘ch obãanÛ dojde i ke zmûnû
odpadové nádoby, neboÈ budeme mít na v˘bûr z 8 druhÛ nádob z nynûj‰ích 5
druhÛ - velikostí popelnic. O bliÏ‰ích podrobnostech Vás budeme samozfiejmû
vãas informovat. Vûfiíme, Ïe zmûny povedou k lep‰ímu a hlavnû ke spokojenosti
v‰ech.                                           Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

VáÏen˘ ãtenáfii, Nezb˘vá mi neÏ reagovat na ãlánek p.
Buriana, i kdyÏ bych radûji jeho v˘hrady k m˘m v˘rokÛm
s ním probral osobnû. ProtoÏe mu ale nestaãí diskuze na
pÛdû zastupitelstva a volí polemiku v novinách, musím in-
formovat i já vefiejnost o ãem byla fieã.

Nikdy jsem nezpochybnil zásluhy pfiedchozího vedení
obce na úspû‰ném rozvoji bytové v˘stavby v obci. Toto ve-
dení na nû navazuje a hodlá pokraãovat. Dovolil jsem si
kritizovat koncepci v˘stavby pÛdních bytÛ. Pfii jejich v˘-
stavbû byla pouÏita ne pfiíli‰ kvalitní stfie‰ní okna. Ta jiÏ
nyní hnijí, desítky jich potfiebují v˘mûnu. Tyto byty byly
v fiadû pfiípadÛ vybudovány na domech, které jsou ve ‰pat-
ném technickém stavu a budou v dohledné dobû vyÏado-

vat velké opravy.  Pravidla státní dotace na v˘stavbu tûch-
to bytÛ zamezují jejich prodej na 20 let. Pokud chce obec
udrÏet tyto byty v slu‰ném technickém stavu, bude potfie-
ba zaãít investovat do léta odkládan˘ch oprav obecních
bytÛ fiádovû miliony korun. 

To bude pro napjat˘ rozpoãet na‰í obce problém, kter˘
budeme muset fie‰it. Ne‰Èastn˘m rozhodnutím se projevi-
la rekonstrukce objektu matefiské ‰koly na dva byty se
státní dotací a to z pohledu souãasné potfieby na zv˘‰ení
kapacity matefiské ‰kolky.  

Mám se omluvit, Ïe jsem na tento problém pfii jednání
zastupitelstva upozornil a tím jsem se dotkl minul˘ch zá-
sluh exstarosty?                                     Pavel ·rámek
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K ãlánku „pár slov ke slovu starosty“

Pár slov ke slovu starosty
Nechci polemizovat, ale ãlánek „Slovo starosty obce“

v minulém vydání mne nutí k zaujetí stanoviska.
Starosta ãásti vefiejnosti „umyl hlavu“ za to, Ïe podezírá

nejuÏ‰í vedení obce z nekal˘ch úmyslÛ v souvislosti s pro-
dejem obecních nemovitostí, jako je zdravotní stfiedisko, lé-
kárna, obecní úfiad a také problesklo i Tivoli.

Pfiihodil také, Ïe ti, co se vefiejnû angaÏují jsou podezfielí a
jsou jim podsouvány nekalé úmysly, jako tunelování obecní-
ho majetku. Za‰tiÈuje se pfii tom i lidmi, ktefií zabezpeãují kul-
turní a sportovní vyÏití dospûl˘ch i dûtí. Není tomu tak, proto-
Ïe:

Byl to starosta a pfiedev‰ím místostarosta obce, ktefií po
novém roce 2007 nastartovali kampaÀ o úmyslu tyto shora
uvedené objekty prodat a poãínali si znaãnû aktivnû. Nema-
jí dÛvodÛ se proto ãep˘fiit.

ne zastupitelstvo a to na základû ‰iroké
a vûcné diskuze.

Chápu, Ïe se p. Burian hodlá zviditelnit
jako opozice souãasného vedení. Opozi-
ce proti v‰emu. Pfiesvûdãovat jej o tom,
Ïe toto vedení má zájem o nejv˘hodnûj‰í
fie‰ení pro obec a Ïe nejsme ti kdo se
chtûjí na úkor obce obohatit, zlikvidovat
zdravotnictví v obci, je asi zbyteãné. 

Je i marné, pfiesvûdãovat jej o snaze

souãasného vedení o hledání co nej‰ir‰í-
ho konsenzu pfii rozhodování o obecních
záleÏitostech. O transparentní vedení bez
prosazování osobních nebo partikulár-
ních zájmÛ, bez zákulisních intrik.

Tyto na‰e upfiímné snahy jsou asi
v jeho vidûní svûta nepochopitelné. 

Pevnû vûfiím, Ïe ostatní obãané na‰í
obce se o na‰í upfiímné snaze pfiesvûdãí
sami.                 Ing. Miroslav Moucha

V dne‰ním Zpravodaji uvefiejnil své
ãlánky pan Václav Burian. Zahájil kon-
frontaãní polemiku s vedením obce.
A proto musím na jeho v˘roky reagovat.
PfiestoÏe se domnívám, Ïe je daleko
vhodnûj‰í vést diskuzi nejprve pfiímo z oãí
do oãí neÏ prostfiednictvím tisku.

Odmítám úmysl nûkomu „m˘t hlavu“.
Domnívám se, Ïe mám právo se vefiejnû
ohradit proti pÛvodcÛm fám o podsouvá-
ní nekal˘ch úmyslÛ vedení obce v souvis-
losti s prodejem obecního majetku.

Nestartoval jsem spolu s místostaros-
tou Ïádnou kampaÀ. V souvislosti s koupí
starého zámku a jeho budoucím vyuÏití
jsme pfiedali zastupitelstvu k diskuzi
návrh na moÏné fie‰ení financování této
koupû prodejem uvolnûn˘ch objektÛ.
O tomto a i dal‰ích návrzích dosud probí-
há diskuze. Vefiejnû a transparentnû za
úãasti v‰ech zastupitelÛ i vefiejnosti. Re-
alizována bude taková varianta, která
bude mít nejvût‰í podporu.

Mnohokrát v zastupitelstvu, ve Zpravo-
daji, na schÛzkách s obãany i v osobním
jednání se zdravotníky jsme zdÛraznili
ná‰ zájem o zachování zdravotního stfie-
diska a lékárny v obci i o jejich podmínek
ãinnosti jak pro pacienty, tak pro provo-
zovatele.

Odmítám proto podsouvání úmyslÛ
ohroÏujících dal‰í ãinnost zdravotních
sluÏeb v obci. Znepokojování vefiejnosti
takovouto fale‰nou fámou a na základû
nepravdiv˘ch tvrzení organizování petic.

Nikdy nás ani nenapadlo navrhovat
prodej Tivoli. Ohrazujeme se proti pod-
souvání takov˘chto zámûrÛ.

Vedení obce nemÛÏe dementovat
úmysl prodat. Není samovládce.  NemÛ-
Ïe rozhodovat o tom zda se nûjak˘ maje-
tek prodá nebo neprodá. O tom rozhod-

To pfiirozenû vyvolává odezvu mezi lidmi, zvlá‰È kdyÏ ná-
zorné pfiíklady kaÏdodennû vidí ve sdûlovacích prostfiedcích.
Tak to v ãesku a ve svûtû chodí.

âást vefiejnosti, které není nakládání s majetkem obce lho-
stejné, vyjádfiila spontánnû nesouhlas s prodejem tûchto ne-
movitostí, formou petice, kterou jako pomÛcku k rozhodová-
ní pfiedalo starostovi obce na 7. zasedání zastupitelstva
obce, coÏ je legitimní. 

Vedení obce by mûlo dementovat kolující zprávy o úmyslu
prodat a tím celá vûc utichne.

Závûrem upozorÀuji na hrozící nebezpeãí, kdy stále opa-
kující se úmysly prodat lékárnu a stfiedisko, mohou vést re-
álnû k zániku zdravotnictví a potom se budeme ptát, kam
je blíÏe, zda Ústí nad Labem ãi do Dûãína.  

Václav  Burian

VyuÏití starého zámku
Jak jsme jiÏ informovali v posledním ãísle Zpravodaje, byla na základû souhlasu

v‰ech 15 ãlenÛ zastupitelstva obce uskuteãnûna obcí koupû budovy starého zámku,
Klá‰terní ulice ã.p.1, od církve.  Následnû se projevily rozdílné názory na vyuÏití této
budovy. Budova je dosud vyuÏívána Domovem seniorÛ. Je v ní umístûna ústavní ku-
chynû a kanceláfie vedení.

Magistrát mûsta Ústí n.L., kter˘ je zfiizovatelem Domova seniorÛ, nemá zájem
o dal‰í pronájem a vyuÏívání této historické budovy starého zámku. Pfiipravuje v˘stav-
bu náhradních prostor tak, Ïe vyklidí pronajímané kanceláfie do konce tohoto roku
a pfiemístí kuchyÀ do nov˘ch objektÛ do konce roku 2008.

V posledním ãísle zpravodaje byla zvefiejnûna v˘zva v‰em obãanÛm k pfiedloÏení je-
jich návrhÛ na vyuÏití zámku pro potfieby obce. Dle rozhodnutí zastupitelstva byla po-
vûfiena roz‰ífiená stavební komise ovûfiením moÏn˘ch alternativ. K jednání komise byli
pozváni v‰ichni zastupitelé i obãané obce.

Tato odborná komise se se‰la celkem 2x za úãasti fiady zastupitelÛ napfiíã politick˘m
spektrem, dále fiady obãanÛ a jednala o tûchto pfiedloÏen˘ch návrzích :

Pfiemístit do této budovy Obecní úfiad. Ovûfiit moÏnost a následnû nabídnout provo-
zovatelÛm zdravotnick˘ch zafiízení alternativu pfiemístûní zdravotního stfiediska a lé-
kárny do pfiízemí této budovy. Pfiestavbu budovy starého zámku na obecní byty. Jiné
návrhy zastupitelé ani obãané k projednání nepodali.

Úãastníci jednání se naprostou vût‰inou shodli na vyuÏití historické budovy starého
zámku pro potfieby obce a na pfiemístûní Obecního úfiadu do uvolnûn˘ch prostor
v patfie této budovy v pfií‰tím roce. Rozhodnutí o budoucím vyuÏití pfiízemí bylo zatím
odloÏeno. Navrhli ovûfiit alternativní umístûní zdravotního stfiediska a lékárny do uvol-
nûné budovy po obecním úfiadu k dal‰í diskuzi.

Obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání vût‰inou hlasÛ tyto závûry od-
borné komise potvrdilo.                                                      Ing. Miroslav Moucha
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PROHLÁ·ENÍ
k pfiemístûní
zdravotního stfiediska

Zámûr pfiemístûní zdravotního stfie-
diska do vhodnûj‰ích prostor je disku-
tován jiÏ fiadu let.

Pfied lety se zvaÏovalo umístûní
obecního úfiadu, lékárny, zdravotního
stfiediska a dal‰ích vefiejn˘ch sluÏeb v
souvislosti s koupí objektu Selektu.  

Pfii pfiedvolebních setkáních s obãa-
ny, vyjadfiovalo mnoho, zejména star-
‰ích obãanÛ podporu zámûru umístit
zdravotní stfiedisko spolu s lékárnou do
lépe pfiístupného objektu v centru obce.

Souãasn˘ objekt zdravotního stfiedis-
ka je jistû pro mnohé vyhovující, av‰ak
je pro star‰í obãany hÛfie pfiístupn˘.
Jeho technick˘ stav bude vyÏadovat v
horizontu nûkolika let velké investice
do oprav. Tyto opravy bude velmi obtíÏ-
né zaji‰Èovat za provozu.

Nabídka voln˘ch prostor pro vefiejné
sluÏby po uskuteãnûní koupû starého
zámku proto vyvolala opût úvahy o
moÏnosti pfiemístûní zdravotního stfie-
diska do vhodnûj‰ích prostor.

Do prostor vhodnûj‰ích a dostupnûj-
‰ích jednak pro pacienty, s blízkostí lé-
kárny a samozfiejmû i lépe vybaven˘ch
pro zdravotníky.

Proto jsme zahájili diskuzi o zámûru
jiného umístûní zdravotního stfiediska v
nûkterém obecním objektu. Tato disku-
ze probíhá.  Pokud bude nalezen kon-
senzus na moÏnost jeho nového vhod-
ného umístûní, bude a musí b˘t tato al-
ternativa projednána s provozovateli
zdravotnick˘ch zafiízení a v pfiípadû je-
jich souhlasu pak dále pfiipravována.
Bez jejich souhlasu zmûna umístûní
není moÏná.  

I kdyÏ tyto zámûry byly jiÏ v kvûtnu
projednány s lékafii a zdravotníky na‰e-
ho zdravotního stfiediska, je pfiekvapi-
vé, Ïe na zasedání obecního zastupi-
telstva byla jimi pfiedána petice obãanÛ
proti fámû - zámûru vedení obce zru‰it
zdej‰í zdravotní stfiedisko a prodat jej,
stejnû jako dal‰í obecní domy.

V Ïádném pfiípadû zámûr moÏného
pfiemístûní zdravotního stfiediska není
úmyslem znepfiíjemnit nebo omezit
podnikání provozovatelÛ zdravotního
stfiediska a lékárny v obci, ale naopak
je vyvolán snahou o zkvalitnûní zdra-
votních sluÏeb v obci jak pro obãany,
tak pro provozovatele zdravotních slu-
Ïeb. 

Toto prohlá‰ení je odpovûdí na tuto
petici.                Ing. Miroslav Moucha

Sportovnû rekreaãní
areál Pískovna Valtífiov

Cvičení dětí (od 1-7 let )

Dovolte mi, abych Vás, obãany
Valtífiova, Velkého Bfiezna  a pfii-
lehlého okolí jako koordinátor
v˘‰e uvedeného projektu krátce
informoval o postupu pfiípravn˘ch
prací.

V prÛbûhu leto‰ního roku jsme
v na‰em zpravodaji a na besedách
se spoluobãany pfiedstavili projekt
sportovnû relaxaãního centra v areá-
lu b˘valé pískovny ve Valtífiovû.

V souãasné dobû se s fieditelkou
Tyflocentra pí. Machaãovou snaÏíme
vypracovat projekt, kter˘ bude
podán v rámci Operaãního progra-
mu Îivotního prostfiedí  a mûl by b˘t
spolufinancován ze Strukturálních
fondÛ Evropské Unie. Vypracování
takto finanãnû nároãného projektu,
kter˘ má nadûji na získání finanãní
podpory, je velmi pracné a vyÏaduje
velké odborné zku‰enosti a znalosti
dané tématiky. Projekt bude podán
ihned po vyhlá‰ení první v˘zvy, coÏ
by mûlo b˘t v nejbliÏ‰í dobû.

Pfiípravné práce zaãaly ve spolu-
práci s Obecním úfiadem Velké Bfiez-
no-Valtífiov, kter˘  kontaktoval sou-
kromé stavebníky, ktefií mohli  pfieby-
teãnou zeminu ze sv˘ch stavebních
parcel odváÏet  na vyhrazené místo
v pískovnû. Tato zemina bude slou-
Ïit na vybudování cyklokrosové

V doprovodu dospûlého - dûdeãka,babiã-
ky, maminky, tatínka, brá‰ky, sestry atd.,
prostû v‰ech, co se rádi s dûtmi uvolní,
rozproudí k tanci a pohybu, ãi v sedû po-
vzbudí své ratolesti.

VY V·ICHNI JSTE ZVÁNI NA ZAHÁJENÍ
CVIâENÍ DùTÍ VE ·KOLNÍ TùLOCVIâNù
Z· VE VELKÉM B¤EZNù - ZAâÍNÁME VE

âTVRTEK 18. 10. 2007,  OD 16.30 hod., DO 17.30 - 18.00 hod. A NA-
DÁLE, KAÎD¯ DAL·Í âTVRTEK VE ·KOLNÍ TùLOCVIâNù Z· VELKÉ
B¤EZNO. VCHOD JE Z BOKU ·KOLY, OD ·KOLNÍHO H¤I·Tù. VSTUP:
DOSPùLÍ  + 1 DÍTù 20 Kã, DOSPùLÍ  + 2 DùTI A VÍCE 30 Kã.

VEZMùTE SI âISTOU SPORTOVNÍ OBUV. DOBROU NÁLADU, ABY-
CHOM SI MOHLI ZABùHAT, ZATANâIT, ZASKÁKAT, ZAZPÍVAT A ZA-
¤ÁDIT. RÁDI VÁS UVIDÍME, ZIMA JE DLOUHÁ.

Letos pod heslem: NÁS CHLAD A MRAZY NEDOSTANOU

CVIâENÍ VEDOU: IVANA a VLÁëA NAVAROVI

P.S. Finanãní prostfiedky jsou urãeny pro náklady provozu tûlocviãny a
odmûny na‰im ratolestem za snahu a píli.

dráhy. BohuÏel se na‰li i tací, ktefií  vy-
uÏili situace a do pískovny jezdili bez
pfiede‰lé dohody,  o víkendech , a tím
ru‰ili  obyvatele  okolních rodinn˘ch
domÛ a obãas zeminu zneãistili  sutí
a jin˘m nevhodn˘m materiálem. Vûfite,
Ïe s tímto poãínáním nûkter˘ch jedincÛ
hluboce nesouhlasím a znovu podot˘-
kám, Ïe vybudování rekreaãnû sportov-
ního a oddychového areálu je moÏnost,
jak rekultivovat dlouhodobû nevyuÏit˘
pozemek b˘valé pískovny. Byl bych
rád, kdyby se tento areál stal pfiíjem-
n˘m místem pro odpoãinek pro nás do-
spûlé a hfii‰tûm pro bezstarostné hry
a sportovní vyÏití na‰ich dûtí.

Dûkuji v‰em, ktefií se podílejí na vy-
tváfiení na‰eho spoleãného díla a za
nabídky, které jsem obdrÏel od místních
podnikatelÛ.               Navara Vladimír
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HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve III. ãtvrtletí roku 2007 uskuteãnila

jednotka SDHO Velké Bfiezno celkem
24 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 44 hodin
aktivního nasazení za prÛmûrné úãasti
5,3 hasiãe na zásah.

Ve 2 pfiípadech ‰lo o poÏár (kamna v
bytû Velké Bfiezno, poÏár hnoji‰tû âe-
fieni‰tû), v 8 pfiípadech ‰lo o odstranûní
padl˘ch stromÛ z vozovky (Ole‰nice,
Horní Zálezly, Malé Bfiezno, Valtífiov,
ByÀov - Lhota pod Pannou, Velké Bfiez-
no, Zubrnice, Sebuzín), ve 4 pfiípadech
se zabránilo moÏnému ohroÏení boda-
v˘m hmyzem (vosy, vãely) (Ústí nad
Labem - Klí‰e, Ústí nad Labem - zimní
stadion, Chlumec u Ústí nad Labem,
Le‰tina), 2x se vyjíÏdûlo k asanaci po
dopravní nehodû (Velké Bfiezno, Ole‰-
nice), 1x k asanaci po úniku  ropné
látky z autobusu (úsek od lodûnice
Stfiekov ke kfiiÏovatce u benzinové
pumpy), 1x k nehodû (osobní automo-
bil v potoce - Le‰tina), 2x bylo prová-
dûno otevfiení zabouchnut˘ch vchodo-
v˘ch dvefií u bytu (DPS, Vítov), 1x se

uskuteãnilo námûtové cviãení (VaÀov),
1x bylo provádûno ãi‰tûní kanálu prÛta-
hem vody (Zubrnice), 2x se vyjíÏdûlo k
planému poplachu.

Jednotka se v˘jezdové ãinnosti
zhostila dobfie. Intenzivní nasazení bylo
zejména po silném  krátkodobém zasa-

Ïení na‰í oblasti nárazov˘m vûtrem (20
- 22.7. 2007).

Ve zdokonalovací ãinnosti se usku-
teãnila 1 kondiãní jízda. Velitel jednotky
se zúãastnil porady velitelÛ.

V péãi o svûfienou techniku bylo od-
pracování 12 hodin na údrÏbû v˘jezdo-
vého vozidla LIAZ.

V ostatní ãinnosti byly provádûny
úklidové práce (garáÏ - pfiíprava na ma-
lování), provádûla se svépomocnû
oprava stfiechy, byly provádûny oprav-
nû zednické práce (v garáÏi a vnû slu-
Ïebny), mytí prostranství v Domovû se-
niorÛ.

V závûru relace ãlenové jednotky
jako kaÏdoroãnû upozorÀují na blíÏící
se topné období, kdy je tfieba provést
neodkladná opatfiení k zamezení moÏ-
ného vzniku poÏárÛ (komíny - vyãi‰tûní,
revize, kontrola topn˘ch tûles). Komi-
nické sluÏby je nutné objednávat indivi-
duálnû u pfiíslu‰n˘ch firem.

Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha, Velitel 

REAKCE NA POMNÍK T.G.M. VE VALTÍ¤OVù
Dovolte mi, abych reagoval na poslední v˘tisk

zpravodaje z 2. ãtvrtletí 2007 pro obãany obce Velké
Bfiezno - Valtífiov, kde zmínkou z historie o pomníku
T.G.Masaryka, jsem si uvûdomil, Ïe dne‰ní uspû-
chan˘ Ïivotní styl nám nabízí moÏnosti - uÏívat si
poÏitkÛ Ïivota pln˘mi dou‰ky, av‰ak ne v‰em je
stejnû dáno, nûktefií se mají lépe, jiní hÛfie. A právû
proto zapomínáme na ty, kter˘m bychom mûli sklá-
dat poklonu a váÏit si jejich ãinÛ a skutkÛ, které vy-
konali.

PfiipomeÀme na‰im dûtem a sami sobû, kdo byl T.G.
Masaryk a jeho pfiátelé, ktefií mu pomohli se zaloÏením
na‰í zemû, na‰eho âeskoslovenska v srdci Evropy v roce
1918. Kolik peãlivé práce bylo potfieba vykonat, kolik úsilí,
jednání a pfiesvûdãování i na zahraniãní pÛdû bylo nutné
vynaloÏit, abychom prokázali, Ïe jsme schopni zaloÏit ná‰
stát? 

Po Druhé svûtové válce, spoustû obûtech, krveprolití na-
‰ich blízk˘ch. V nastalém totalitnímu reÏimu, kter˘ pfii‰el
tlakem moci po r.1968, si i pfies sociální jistoty po 17.listo-
padu r.1989 vût‰ina z nás odzvonila a odhlasovala demo-
kracii s v˘hledem na lep‰í budoucnost.

A kde jsme dnes? Opravdu je dne‰ní situace na‰í pfied-
stavou z roku 1989? Rozdûlili jsme se na âechy a Slo-
vensko, rozprodáváme státní majetek, rozdûlujeme a ztrá-
címe suverenitu ve v˘robních sférách ( napfi. cukrovarech,
prÛmyslu, atd.), rozkolem tlaku na na‰e osobnosti a nápo-
rem rozvoje doby nás ãeká neoblíbené období reforem. 

Ptám se i pfiesto, kdyÏ i nûkter˘m z nás se dafií, máme

rodinné domky, mírnû se zlep‰ila finanãní situace, mÛÏe-
me cestovat po svûtû -ale, je to skuteãnû to, co jsme si
pfiáli? A má tento dobr˘ dojem vût‰ina z nás, nebo jen ti vy-
volení?

Jak pomÛÏeme slab‰ím, kde si mÛÏeme otevfienû poho-
vofiit, kde se mÛÏeme sejít?

No, a to je právû to místo. Mohlo by to b˘t alespoÀ jed-
nou v roce, tfieba v den narození T.G.Masaryka 7.3.1850
u nás ve Valtífiovû u jeho pomníku.

Ano, proã ne, jen mi prosím pomozte s rekonstrukcí ãi fi-
nanãní podporou, pfii rekonstrukci pomníku tohoto skvûlé-
ho charismatického muÏe, kter˘ obûtoval velk˘ kus Ïivota,
proto, abychom byli na sebe hrdi, abychom pfiedávali na‰e
podnûty dûtem, na‰im potomkÛm, a abychom byli hrdi na
to, Ïe jsme âe‰i a Ïe dokáÏeme b˘ti zdrav˘m srdcem Ev-
ropy, py‰ní na to, Ïe

tak malá zem, jako je nyní ta na‰e, dokáÏe spoustu vûcí
sama, bez cizí pomoci a my v ní Ïijeme a chceme dále
‰Èastnû Ïít .

Dûkuji vám a vûfiím, Ïe nebudu muset opravit pomník
sám, i kdyÏ to pro tohoto muÏe rád udûlám, ale vûfiím, Ïe
se najdou i tací , ktefií si uvûdomí, Ïe tento muÏ, a jemu po-
dobní, si zaslouÏí poctu, pro kterou vûnovali kus svého Ïi-
vota pro dobro nás v‰ech.

Navara Vladimír, Valtífiov

,,Pouãme se a ãerpejme z historie,
poté postupujme rozumnû dál’’
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Hlásí se Vám Îeny Velkého Bfiezna a Valtífiova
Po okurkové sezonû jsme tu opût! A co jsme bûhem

prázdnin pro Vás udûlaly? Pomohly jsme Drinks Unionu
pfiipravit pro Vás urãitû zajímavé odpoledne s prohlídkou
pivovaru za spoluúãasti divadelníkÛ, sportovní odpoled-
ne za úãasti v˘znamn˘ch osobností a to jak na fotbalo-
vém, tak tenisovém hfii‰ti, taneãní zábavu a to v‰e dne
14. srpna. Doufáme, Ïe jste se dobfie bavili!

Dále jsme pro Vás pfiipravily dne 14.záfií odpolední ãaje s
kapelou Granus, kterou zaplatila ãlenka na‰eho sdruÏení.

Kapela hrála nádhernû, zpûvaãka zpívala jako Vûra ·pi-
narová, av‰ak Va‰e úãast chybûla. Na‰e zklamání nad Va‰í
neúãasti bylo veliké, vÏdyÈ vstupné bylo dobrovolné.

A teì nûco velmi radostného! Podafiilo se nám ve spolu-
práci s OÚ získat z nadace Obnova venkova od Ministerstva
pro místní rozvoj 400 000,- Kã na dûtské hfii‰tû „âtyfii vûÏe“,
které jiÏ stojí v zahradû horní budovy Z·. Celková hodnota
díla je 570 000,- Kã. Tuto akci jsme mohly vybudovat pouze
za pomoci nejen uvedeného ministerstva, Obecního úfiadu,
prací nás, ale i skvûl˘ch brigádníkÛ z fiad na‰ich obyvatel,
dûtí a mládeÏe - pfiesvûdãte se sami na na‰ich webov˘ch
stránkách : www.zenyvbv.atlasweb.cz ! Ëuknûte si na ikonu
dûtské hfii‰tû. Laviãky k dûtskému hfii‰ti vyrobila fi. Starling
Servis. ·koda, Ïe radostné práce pro v‰echny dûti se zú-
ãastnilo tak málo rodiãÛ dûtí, které budou hfii‰tû uÏívat. Snad
pfií‰tû! Doufáme, Ïe se Va‰e dûti dobfie bavily pfii divadle i
soutûÏích pfii pfiíleÏitosti pfiedání hfii‰tû dûtem dne 3.fiíjna. Aby
se Va‰e dûti i dûti Va‰ich dûtí radovaly z hfii‰tû co nejdéle,
prosíme o dodrÏování provozního fiádu.

A co pro Vás pfiipravujeme? 
Dne 26.10.2007 v 17 hod. lampiónov˘ prÛvod z Valtífiova

do Velkého Bfiezna, do zahrady restaurace U Dubu. Tam se
v‰ichni s dûtmi pobavíme. Sledujte plakáty!

Máme slíben˘ nadaãní koncert rockov˘ch kapel. Zatím
sháníme levnûj‰í taneãní sál, aby v˘tûÏek z koncertu mohl
b˘t cel˘ pouÏit na nákup vybavení dal‰ích dûtsk˘ch hfii‰È ve
Vítovû, Kolonce a pfiípadnû i na b˘valé pískovnû ve Valtífiovû.

Divadlo s vystoupením hereãek Fialové a Konvalinkové
pro nás zaji‰Èuje agentura pana Îáka. Pevn˘ termín nám
je‰tû nesdûlila, sledujte plakáty. Toto pfiedstavení se bude
konat, dle laskavého pfiíslibu ‰koly, v aule místní Z·. Pfii této
pfiíleÏitosti shlédnete i reklamní v˘stavu odûvního butiku.

Dne 14.12.2007 se bude opût konat Adventní veãer, pfii
kterém oslavíme i první v˘roãí zaloÏení na‰eho sdruÏení.
Místo konání a dal‰í podrobnosti budou zvefiejnûny na pla-
kátech .

A co je‰tû dodat? 
âekáme na Va‰e podnûty, pfiipomínky, kritiku, popfi. i po-

chvalu, které posílejte, prosím, na mailovou adresu
zeny.vb.v.@atlas.cz . Rády uvítáme i Va‰í pomoc pfii dal‰ích
akcích a rády uvítáme i nové ãlenky. A co Vy - muÏi? Stále je
lépe za peci,u piveãka, ãi pfii televizi?

No, pohodlíãko je pohodlíãko, ale co Va‰e dûti - mají si kde
hrát? To Vás opravdu nevyprovokujeme k soutûÏi o vût‰í pfií-
nos pro obec? A tak zatím, neÏ si to rozmyslíte po‰lete ales-
poÀ, prosím, penûÏit˘ dar na akce pro Vás, Va‰í rodinu a
hlavnû dûti na na‰e ãíslo úãtu : 212659595/0300 nebo vhoì-
te do na‰í kasiãky v prodejnû paní Martínkové. Pfiedem moc
dûkujeme. PodnikatelÛm pfiipomínáme, Ïe pfiíjem finanãního
daru potvrdíme pro moÏn˘ odpoãet ze základu pro urãení
daní.

Pfiejeme Vám slunn˘ a nádhernû vybarven˘ podzim.
Va‰e SdruÏení - Îeny Velkého Bfiezna a Valtífiova
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bfieznû 

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM
·KOLNÍHO ROKU 2006/2007

Den s Amosem aneb ‰kola hrou -
touto akcí jsme zaloÏili novou ‰kolní
tradici a chtûli bychom ji zafiazovat ví-
cekrát v prÛbûhu ‰kolního roku. Uãitelé
si pro Ïáky pfiipravili netradiãní hodiny,
kter˘ch se postupnû v‰ichni zúãastnili,
napfi. „Inspirace na prázdniny“ (v˘tvar-
ná dílna - malování sádrov˘ch odlitkÛ s
tématem prázdnin a mofie), „Co v pÛdû
pouh˘m okem neuvidí‰“ (zkoumání
vzorkÛ pÛdy ze ‰kolní zahrady pod mik-
roskopem), „SloÏ si puzzle“ a „Setkání
s nevidom˘m“ 

Rozlouãení se ‰kolou - Ïáci 1.-6.roã.
se zúãastnili zábavného programu

„Rozlouãení se ‰kolou“ v ústeckém let-
ním kinû Sportovní den - v‰ichni Ïáci se
spoleãnû utkali v netradiãních sportov-
ních disciplínách. 

SoutûÏ ve zpívání - kaÏdá tfiída vy-
slala do soutûÏe své zástupce, z nichÏ
se do finále probojovali 3 chlapci - vítû-
zem se stal Ïák 9.roã. A.Berky. Pozvá-
ní k náv‰tûvû ‰koly a zároveÀ i místo
v porotû pfiijal pan starosta ing.Mou-
cha. 

Zhodnocení ‰kolního roku a rozlou-
ãení s vycházejícími Ïáky - v posledním
ãervnovém t˘dnu jsme zhodnotili uply-
nul˘ ‰kolní rok, vyhodnotili jsme nejlep-
‰í sportovce ‰koly; Ïáky, ktefií nás re-
prezentovali v soutûÏích, zmínili jsme

nejvût‰í úspûchy ‰koly a ocenili jsme
nejlep‰í Ïáky ‰koly v prospûchu a cho-
vání.ZároveÀ jsme se rozlouãili s vy-
cházejícími Ïáky - ‰kolní lavice opustilo
9 ÏákÛ, v‰ichni pokraãují ve vzdûlávání
v uãebních oborech stfiedních ‰kol. 

■ ·kolní rok 2007/2008 
·kolní rok jsme zahájili s 31 Ïáky ve

3 tfiídách s 8 postupn˘mi roãníky (2.-
9.roã.). Îáci 6.roã. se vzdûlávají podle
·kolního vzdûlávacího programu
„·kola pro Ïivot“, Ïáci ostatních roãníkÛ
podle dobíhajícího vzdûlávacího pro-
gramu zvlá‰tní ‰koly. 

■ Náv‰tûva kulturních akcí 
Îáci I.tfiídy nav‰tívili na zaãátku záfií

loutkovou pohádku  Marnotratn˘ krej-
ãík, kterou nastudovalo vernefiické lout-
kové divadlo Baryk v˘tvarníka Martina
Kuri‰e - zajímavostí bylo to, Ïe loutky
vedly dûti z místní základní ‰koly.Ani
letos jsme nevynechali náv‰tûvu Lodi
Tajemství bratrÛ FormanÛ v Ústí - ten-
tokrát jsme shlédli pfiedstavení O kluko-
vi , kter˘ neumûl zlobit. 

■ V˘uka dopravní v˘chovy
Îáci 2.-6.roã. se zúãastnili teoretické

i praktické v˘uky dopravní v˘chovy na
dopravním hfii‰ti MP v Krásném Bfiez-
nû.

■ Brann˘ závod O pohár mûstské
policie 

Zaãátek ‰kolního roku byl ve zname-
ní jiÏ 8.roãníku této sportovní soutûÏe. 2
smí‰ená druÏstva chlapcÛ a dívek si
pomûfiila síly se Ïáky speciálních zá-
kladních  ‰kol Ústecka ve 4 disciplínách

Rozlouãení se Ïáky 8. a 9.roã.

Den otevfien˘ch dvefií 9/2007
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- zdravovûda, stfielba ze vzduchovky,
pfiekáÏky a hod granátem na cíl. I pfies
omezené moÏnosti ve v˘bûru ÏákÛ se
jedno z druÏstev umístilo na 3.místû
a v celkovém pofiadí ‰kol jsme obsadili
4.místo. 

■ Den otevfien˘ch dvefií 
Ve ãtvrtek 20.9. jsme uspofiádali

k 45.v˘roãí zaloÏení ‰koly Den otevfie-
n˘ch dvefií. Z pozvan˘ch hostÛ se ‰kol-
ní oslavy zúãastnil za zfiizovatele ve-
doucí odboru ‰kolství pan ing.·tûpán
Hara‰ta a zástupci oddûlení speciální-
ho ‰kolství.

Pfiípravy probíhaly nûkolik dní - dûv-
ãata pfiipravila v hodinách pracovního
vyuãování poho‰tûní a slavnostní tabu-
li a vyzdobili jsme celou ‰kolu. Dopo-
ledne jsme si pfiipomûli z videozázna-
mÛ ‰kolní akce za uplynul˘ch 15 let,
Ïáci si mohli prohlédnout ‰kolní kroniku
a fotodokumentaci ‰koly, seznámili se
s historií ‰koly a zúãastnili se progra-
mu, kter˘ pro nû uãitelé pfiipravili - ve
v˘tvarné dílnû malovali sádrové odlitky
s podzimními motivy, spoleãnû absol-
vovali úkoly, které byly ve znamení
ãísla 45, na závûr vytvofiili vzpomínkov˘
plakát s otisky sv˘ch dlaní.

Odpolední ãásti programu se zúãast-
nili b˘valí zamûstnanci ‰koly a její ab-
solventi. 

■ Z historie ‰koly
·kola byla zaloÏena 1.9.1962 jako

jednotfiídní zvlá‰tní ‰kola, uãitelkou
a fieditelkou byla p.Ludmila Srpová.Vy-
uãování probíhalo ve tfiídû základní
‰koly, která slouÏila také jako ‰kolní
druÏina.·kolu nav‰tûvovalo 12 dûtí. 

Ve ‰kolním roce 1964-1965 se roz‰í-
fiila na dvoutfiídní, postupnû pfiib˘vá
ÏákÛ.

Ve ‰kolním roce 1966-1967 ‰kolu jiÏ
nav‰tûvuje 33 ÏákÛ ve 3 tfiídách, k dis-

pozici jsou ale jen 2 uãebny - 1 tfiída se
uãí stfiídavû v uãebnách základní ‰koly,
podmínky pro v˘uku v této tfiídû jsou
nevyhovující.

Ve ‰kolním roce 1967-1968 ‰kolu
nav‰tûvuje jiÏ 40 ÏákÛ, roz‰ífiil se i pe-
dagogick˘ sbor a ‰kola má k dispozici jiÏ
3 uãebny: kabinet, sborovnu a fieditelnu
v 1 místnosti, která je zároveÀ kabine-
tem pro základní ‰kolu. Nûkteré pfied-
mûty vyuãují i uãitelé základní ‰koly.

Od ‰kolního roku 1969-1970 má
‰kola pronajat˘ pozemek pro v˘uku
pracovního vyuãování v areálu zámku
a zároveÀ se stará o ãást zámeckého
parku.

Ve ‰kolním roce 1970-1971 nastou-
pila do funkce fieditelky p.Milada Tur-
novská.Podmínky pro v˘uku se v˘raz-
nû zlep‰ily ve ‰kolním roce 1972-1973,
kdy byla uvolnûna 1 tfiída v pfiízemí bu-
dovy základní ‰koly, tfiídy byly vybave-
ny nov˘m nábytkem a uãebními po-
mÛckami. Prostory základní ‰koly byly
vyuÏívány aÏ do konce roku 1982-

1983, od dal‰ího ‰kolního roku byla
uvolnûna budova matefiské ‰koly v Za-
hradní ulici a po potfiebn˘ch úpravách
sem byla pfiemístûna zvlá‰tní ‰kola.

V prÛbûhu ‰kolního roku 1991-1992
do‰lo ke zmûnû ve funkci fieditelky -
p.Miladu Turnovskou vystfiídala p.Libu-
‰e Kr‰Àáková, která pÛsobila ve funkci
fieditelky do 30.6.2000. Od 1.7.2000
byla do funkce jmenována p.Marcela
ProkÛpková.ZároveÀ do‰lo od
1.9.2000 k pfievodu ‰koly do právní
subjektivity, zfiizovatelem ‰koly je ·kol-
sk˘ úfiad v Ústí n.L., po zru‰ení ‰kol-
sk˘ch úfiadÛ k 31.12.2000 pfie‰la zfiizo-
vatelská funkce na Okresní úfiad v Ústí
n.L. a v souvislosti s reformou státní
správy a samosprávy ve ‰kolství se zfii-
zovatelem ‰koly k 1.4.2001 stal Ústec-
k˘ kraj. 

Do dal‰ích let existence ‰koly by-
chom si pfiáli, aby se zde i nadále
vzdûlávali Ïáci dobfie pfiipravení pro
praktick˘ Ïivot, aby byly zachovány
speciální  podmínky pro jejich v˘uku
a nevrátili jsme se ve fungování ‰koly
do jejích zaãátkÛ. 

INFORMACE O ·KOLE 
fieditelka ‰koly: 
Mgr. Marcela ProkÛpková
v˘chovná poradkynû: 
Mgr. Helena Bursová
‰kolní metodik prevence: 
p. Ludmila Mitová 
dal‰í vyuãující: 
p. Blanka Beranová 
ing. Josef Kunfalvi 
kontakt: 
tel./fax: 475 228 259 
e-mail: zspvelkebrezno@post.cz
www.ustipost.cz/zvs 

Mgr. Marcela ProkÛpková
fieditelka ‰koly

Brann˘ závod O pohár mûstské policie 9/2007
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·KOLNÍ OKÉNKO
1. Co se dûlo ve ‰kole o prázdninách?
■ Nejvût‰í a finanãnû nejnákladnûj‰í akcí byla v˘mûna radi-
átorÛ vãetnû rozvodÛ.
■ Probûhly úpravy v druÏinû, protoÏe ta je v dopoledních ho-
dinách vyuÏívána jako tfiída, aby odpoledne slouÏila jako dru-
Ïina.

■ Byly poloÏeny základy nového dûtského hfii‰tû (díky Sdru-
Ïení Ïen).
■ Probûhly opravy lina ve v‰ech budovách ‰koly.
■ Do‰lo k v˘mûnû osvûtlení v tûlocviãnû, vãetnû vymalování
tûlocviãny.
■ Vymûnûna ãást dfievûn˘ch krytÛ topení v tûlocviãnû.
■ Bûhem prázdnin upravila paní uãitelky Zímová svoji tfiídu
s pomocí rodiãÛ a sponzorÛ (obklady, úprava nábytku, vy-
malování, nátûry, koberec atd.).
■ Tábor v Srbské Kamenici (bliÏ‰í na jiném místû)
■ Vrcholily pfiípravy k zahájení ãinnosti základní umûlecké
‰koly.

4. Organizace ‰kolního roku 2007/2008
1. pololetí
zaãátek ‰koly ...............................................................3. 9. 
14. expedice Buková hora .........................................15. 9. 
podzimní prázdniny ....................................25.10. a 26. 10. 
pedagogická konference
za 1. ãtvrtletí .............................................................14. 11. 
tfiídní schÛzky ...........................................................15. 11. 
‰kolní akademie .......................................................12. 12. 
celo‰kolní vánoãní besídka ......................................21. 12. 
vánoãní prázdniny ................................22. 12. - 2. 1. 2008
pedagogická konference
za 1. pololetí ...............................................................24. 1. 
zápis ÏákÛ do 1. tfiídy ......................................15.1. a 16.1. 
vydávání vysvûdãení za 1. pololetí ............................31. 1. 
pololetní prázdniny .......................................................1. 2. 

2. pololetí
jarní prázdniny ..................................................4. 2. - 10.2.
recitaãní soutûÏ 1. stupnû ............................................6. 3. 
pedagogická konference za 3. ãtvrtletí ......................14. 4. 
informaãní odpoledne pro rodiãe ..................15. 4. a 17. 4.
velikonoãní prázdniny ....................................20. 3. - 21. 3.
prÛvod ãarodûjnic ......................................................30. 4. 
bûh zámeck˘m parkem ................................................2. 5.
16. v˘stup na Mile‰ovku ..............................................3. 5.
brann˘ den ...................................................................9. 5. 
okresní soutûÏ v rodinné v˘chovû .............................15. 5.
‰kolní jarmark .............................................................31. 5. 
pedagogická konference ............................................19. 6. 
vydávání vysvûdãení za 2. pololetí ............................27. 6. 

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ
vedoucí / roãní rodiãovsk˘ poplatek 

pohybová v˘chova .................................Kováãová 500,-Kã
práce s LEGEM pro 1.a 2.tfi. ....................Kurková 500,-Kã 
sportovní krouÏek pro 1. - 4. tfi. .............Kadlecová 500,-Kã
aerobik pro dívky 5. aÏ 9.tfi. ....................Horáková 500,-Kã
dovedné ruce pro 1. st. ..........................Kofiínková 500,-Kã
sportovní hry 5. aÏ 9. tfi.(2 hod.) .................·uma 1000,-Kã
paliãkování ................................................Îelezná 500,-Kã
anglick˘ jazyk pro 2. tfi. .........................Eislerová 1200,-Kã
nûmeck˘ jazyk pro 2. a 3. tfi. ..............Liãmanová 1200,-Kã
keramika (4 krouÏky) ........Kofiínková, Kadlecová 1200,-Kã
v˘tvarn˘ pro 2. a 3. tfi. ................................Zímová 500,-Kã
poãítaãov˘ pro 5. tfi. ..........................Zatloukalová 500,- Kã

ve ‰kole pÛsobí ZU· - bliÏ‰í informace u vedení ‰koly 

Takto vypadala aula pár minut pfied tím neÏ do ní 3. záfií 2007
vstoupili Ïáci prvních tfiíd. V aule jsme pfiivítali celkem 42 prv-
ÀáãkÛ. K 10. 9. má na‰e ‰kola celkem 330 ÏákÛ.

Základní ‰kola ve Velkém Bfieznû reagovala na nehodu
v jihoãeském Cizkrajovû nejenom zv˘‰ením pojistky, ale i za-
fiazením speciálního ‰kolení pro uãitele. Bûhem celého do-
poledne probíhalo ‰kolení pod vedením zku‰eného záchra-
náfie. Na snímku vidíte praktickou ãást ‰kolení. Figurína byla
napojena na poãítaã a ten vyhodnocoval úspû‰nost.
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KONTAKT DO ·KOLY
fieditel ‰koly .........................475 228 757
zástupce fieditele .................475 228 239
ekonomka ............................475 228 239
‰kolní jídelna ........................475 228 395 
e-mail: skola.vb@ustipost.cz
http://ustipost.cz/skola-velkebrezno

SDRUÎENÍ RODIâÒ A P¤ÁTEL ·KOLY 
P¤I ZÁKLADNÍ ·KOLE VE VELKÉM B¤EZNù
Pfiedseda: Karel Jungbauer
Hospodáfika: Milena BroÏová
kaÏdá tfiída má ve SdruÏení rodiãÛ své zastoupení
Pro va‰i úplnou informaci a pfiípadné sponzorské dary
uvádíme: SdruÏení rodiãÛ a pfiátel dûtí a ‰koly pfii Z· Velké
Bfiezno, IâO 44 55 22 11, âeská spofiitelna a.s.
Ústí nad Labem, ã. úãtu: 882 10 33 69/0800 

DAL·Í DÒLEÎITÉ INFORMACE
■ vy‰etfiení profesionální orientace zájemcÛ z osmé tfiídy:
kvûten 2008
■ konzultaãní hodiny v˘chovné poradkynû:
Mgr. Eva Îelezná - úter˘ 13:30 - 14:15, ãtvrtek 13:00 - 13:45 
(jinak dle dohody)
Mgr. Dagmar Liãmanová - pondûlí 13:15 - 14:00
(jinak dle dohody)
■ konzultaãní hodiny ‰kolní psycholoÏky
(Mgr. Eva Petrová) kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘ 7:30 - 11:30
■ dûti, rodiãe a internet (dr. Bärtl) pondûlí 18:00 - 19:00
■ pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly
21. 4. 2008 (dále dle rozhodnutí fieditele pfiíslu‰né stfiední
‰koly). Pfiihlá‰ku ke studiu na stfiední ‰kole odevzdá Ïák fie-
diteli do konce února 2008. 

KNIHOVNA PRO ÎÁKY: 
pondûlí 13.00 - 17.00 stfieda 8.00 - 12.00 
ãtvrtek 13.00 - 17.00

·KOLNÍ DRUÎINA
Provoz od 5:45 do 7:35 a po vyuãování do 15:30. 
Vychovatelky: Ivana Kofiínková, Pavlína Kadlecová.

·KOLNÍ JÍDELNA 
Obûdy se platí poslední tfii dny v mûsíci od 7:00 do 15:45,
ostatní dny v mûsíci od 7:00 do 8:00 hodin a od 14:00 do
15:30 hodin. Pokud dítû onemocní, je nutné první den nemo-
ci do 8:00 hodin odhlásit obûd (tel.: 475 228 395) . Po dobu
nemoci nemají Ïáci nárok na ‰kolní stravování!
UpozorÀujeme rodiãe, Ïe vzhledem ke správné v˘Ïivû by
mûlo dítû mít aspoÀ jedno teplé jídlo dennû.
V˘dejní doba je od 11.45 do 13.45 hodin.
Cena obûda pro Ïáky 1. aÏ 4. tfiídy: 15,- Kã
5. aÏ 9. tfiídy: 17,- Kã
Cena obûda pro cizí strávníky: 33,- Kã

PEDAGOGICK¯ SBOR
PaedDr. Jan Darsa fieditel ‰koly
Mgr. Iva FraÀková zástupce fieditele
Mgr. Dagmar Liãmanová v˘chovná poradkynû
Mgr. Eva Îelezná v˘chovná poradkynû

T¤ÍDNÍ UâITELÉ
1.A Mgr. Ladislava Darsová
1.B Pavla Hasprová
2.A Marie Kurková
2.B Mgr. Renata Zímová

3.A Mgr. Dagmar Liãmanová
3.B. Mgr. Miroslava Hetzendorfová
4. Mgr. Blanka Kováãová
5.A Jana Luzumová
5.B Mgr. Hana Zatloukalová
6.A Mgr. Hana Horáková
6.B Mgr. Eva Kejklíãková
7. Mgr. Monika ·leisová 
8.A Mgr. Jana Hrdliãková
8.B Martin ·uma
9.A Jana Pa‰ková
9.B Mgr. Eva Îelezná

Dal‰í vyuãující: 
PaedDr. Vladimír Bärtl
Jana Márová
Mgr. Jana Eislerová
Mgr. Milo‰ Îìáreck˘
Jana Îìárecká
Mgr. Ivanka Nováková

Od záfií leto‰ního ‰kolního roku spolupracuje na‰e ‰kola se
základní umûleckou ‰kolou z Krásného Bfiezna. MÛÏeme tak
v prostorách velkobfiezenské ‰koly nabízet pro zájemce
v˘uku na hudební nástroj (kytaru, klavír a flétnu) a zpûv. Pfii
focení nám zapózovala druhaãka Lucka Wedrichová se
sv˘m uãitelem Tomá‰em Eislerem. Foto: Mgr. Eva Îelezná

Základní ‰kola ve spolupráci s Radou rodiãÛ a za finanãní
podpory Obecního zastupitelstva ve Velkém Bfieznû pofiáda-
la o prázdninách ãtrnáctidenní dûtsk˘ tábor v Srbské Kame-
nici. Cel˘ pobyt provázela celotáborová hra „Cesta do stfie-
dovûku“, nechybûly v˘lety, sportovní a spoleãenské akce,
koupání, karneval, táboráky a noãní hry. V‰echny dûti se



domÛ vracely nejen s rÛzn˘mi záÏitky, ale také s titulem rytí-
fie. Foto: Pavla Hasprová
Poznámka fieditele ‰koly: Paní uãitelky Hasprová, Kofiínko-
vá, Liãmanová a Kadlecová jely na Tábor v dobû své dovo-
lené a kaÏdá ze svého si uhradily pobyt (3965,-Kã).

V sobotu 15. záfií 2007 se jiÏ po ãtrnácté uskuteãnila cyklis-
ticko - turistická expedice na Bukovou horu. Na jejím vrcho-
lu se setkalo 130 osob (Ïáci, absolventi, uãitelé, rodiãe, pfiá-
telé ‰koly - 88 pû‰ích, 32 pû‰ích, 10 obsluÏn˘ personál). Pfie-
stoÏe den byl dost vûtrn˘, panovala dobrá nálada. V‰ichni si
mohli vychutnat úchvatn˘ pohled do labského údolí z Hum-
boldtovy vyhlídky, posilnit se tradiãní bramborovou polévkou,
opéci si ‰pekáãky a také si zajezdit na koních z Ekofarmy
paní Radiãové. Dûti potû‰ila ãokoládová kindervajíãka, která
sponzorovala paní Milu‰e ·abatková, a sponzorsk˘ dar firmy
Coca-cola (pan Bárta). Na své si pfii‰li i houbafii, mnozí si
z v˘‰lapu donesli pûkné úlovky. Mgr. Ivanka Nováková
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Nûkolik VVVV LLLL AAAA SSSS TTTT IIII VVVV ùùùù DDDD NNNN ¯̄̄̄CCCC HHHH
zajímavostí z Velkého Bfiezna
■ Podle dobov˘ch písemn˘ch pramenÛ
nav‰tívil minimálnû dvakrát (poprvé 1.
záfií 1853) velkobfiezensk˘ zámek slav-
n˘ klavírní virtuos a geniální skladatel
Ferenc Liszt (1811-1886), kter˘ vûno-
val Karlu Chotkovi v roce 1840 klavírní
skladbu Husitská píseÀ. 

■ Ve Velkém Bfieznû se narodil v rodi-
nû Ïelezniãáfie dr. Emil Franke, minis-
tr ‰kolství. Osobnû se podílel na otev-
fiení ãeské obecné ‰koly v roce 1937.
Zemfiel v Praze 1. 12. 1939. 

■ V roce 1929 vyuãil na elektrikáfie ve
Velkém Bfieznû Franti‰ek Chábera,
kter˘ za druhé svûtové války bojoval
jako stíhací letec ve Francii pozdûji ve
Velké Británii, Sovûtském svazu a na
Slovensku. Byl nositelem fiady vyzna-
menání a po listopadu 1989 byl rehabi-
litován a prezidentem republiky pov˘-
‰en na generálmajora. Zemfiel v roce
1999. 

■ V pondûlí 28. 6. 1841 se nûkolik sto-
vek metrÛ od místa, kde stojí na‰e vel-
kobfiezenská ‰kola, nacházel slavn˘
dánsk˘ pohádkáfi Hans Christian An-
dersen. Plul na parníku Bohemia z Ob-
fiíství do DráÏìan. 

■ âesk˘ spisovatel Miroslav Slach
(viz slovník ãesk˘ch spisovatelÛ) uãil
na velkobfiezenské ‰kole v letech 1948
- 1949. V ãervnu 1999 u pfiíleÏitosti set-
kání absolventÛ z roku 1949 nav‰tívil
na‰i ‰kolu. Umírá 31. 8. 2001. Velkou

ãást svého Ïivota uãil ve ‰kole ve V‰e-
tatech, kde se jeho nejznámûj‰í Ïákem
stal Jan Palach.

■ Mezi obyvateli Velkého Bfiezna na-
jdeme i Ladislava Betku, kter˘ 7. 5.
1945 padl v Praze na ÎiÏkovû pfii Kvût-
novém povstání ãeského lidu. 

■ Na katastru obce rostou dva památ-
né stromy: buk lesní (u betonového
skeletu b˘valé drtírny kamene, obvod
485 cm, v˘‰e 30 m, stáfií 200 let), javor
babyka (Ole‰nick˘ potok - mezi Velk˘m
Bfieznem a Valtífiovem, 236, 14, 90). 

■ Kousek od vrcholu Magnetovce
(521m n. m.) vystupuje pásmo skal
s dominujícím 6 - 8m vysok˘m skalním
hfiibem. Tato pfiírodní památka je po-
zÛstatkem lávového pfiíkrovu, tvofiené-
ho dvûma v˘levy horniny. Spodní v˘lev
je pórovitûj‰í a více zvûtral˘. Na tenké
„noze“ sedí mohutn˘ „klobouk“ z horni-
ny odolnûj‰í vÛãi zvûtrávání. 

■ Velmi málo se ví, Ïe na jednom
z hfibetÛ sbíhajícím ze Sokolího hfiebe-
ne jsou nepatrné zbytky hradu. Jeho
pozÛstatky se rozkládají ve vzdálenos-
ti asi 1 800 metrÛ jihov˘chodnû od
centra vsi, pfii staré cestû, po níÏ je
dnes vedena turistická znaãka (Velké
Bfiezno - VráÏ). V roce 1970 byl prove-
den mal˘ zji‰Èovací prÛzkum a byly na-
lezeny mince z doby Václava II.

■ V na‰í obci a nebo její blízkosti stály

v minulosti dvû historicky zajímavé
sochy. BohuÏel obû byly pfieneseny
mimo Velké Bfiezno. V horní ãásti obce
pfii komunikaci ve smûru na ByÀov
stála socha sv. Prokopa. V roce 1970
byla pfievezena do Bláhova, kde je ve-
dena u domu ãp. 18 jako státem chrá-
nûná památka. Kamenná plastika sv.
Petra stála pfii cestû v˘chodnû od vsi
(nad osadou Varta). Datace smûruje
vznik sochy do roku 1799, sochafi Kry‰-
tof âern˘. Socha byla v roce 1999 res-
taurována a pfiemístûna do Velichova.

■ BûÏn˘ náv‰tûvník kroutí hlavou nad
tím, proã ve Velkém Bfieznû máme ulici
Kostelní, kdyÏ Ïádn˘ kostel ãi kapli
v souãasné dobû Velké Bfiezno nemá.
Vysvûtlení je jednoduché: v zámeckém
parku stála kaple Nejsvûtûj‰ího srdce
JeÏí‰ova, která byla postavena v roce
1893. Jepti‰kami ze starého zámku
byla kaple pouÏívána je‰tû pfied zbofie-
ním v bfieznu 1966. Je‰tû v dne‰ní dobû
najdeme nûkolik obyvatel Velkého
Bfiezna, ktefií se v kapli Ïenili ãi vdávali.

■ V roce 1892 ve Velkém Bfieznû zem-
fiel a byl pochován Alwin Castelli,
kter˘ se zapsal do dûjin na‰í geologie.
Byl italského pÛvodu, narodil se v roce
1822 v DráÏìanech. Objevil ve znûlci
velkobfiezenského údolí minerál, kter˘
byl po nûm nazván Castellit. Castelli se
zaslouÏil o geologick˘ prÛzkum údolí,
které se táhne kolem Homolského po-
toka.                    PaedDr. Jan Darsa 

Bûhem letní pfiípravy na nov˘ roãník
okresního pfieboru jsme se zúãastnili
nûkolika turnajÛ. Dne 30.6. to byl tur-
naj v malé kopané ve Sta‰ovû u Be-
rouna. Zde jsme obsadili 3. místo z 12
muÏstev. Na dal‰ím, kter˘ se konal
7.7. v Tfiebu‰ínû, jsme skonãili opût
tfietí. Závûrem pfiípravn˘ch zápasÛ byl

domácí turnaj ve Valtífiovû za úãasti Malého Bfiezna, Tfie-
bu‰ína a dorostu Ne‰tûmic. Tento turnaj jsme vyhráli, poté
co jsme ve finále porazili ne‰tûmick˘ dorost. Ozdobou tur-
naje bylo utkání star˘ch gard Velkého Bfiezna a Valtífiova.
V obou muÏstvech se objevili hráãi, ktefií je‰tû donedávna
brázdili místní fotbalové trávníky. Po loÀské sezónû, kdy
jsme stále bojovali s nedostatkem hráãÛ, jsme tentokrát
na hostování do na‰eho klubu pfiivedli nûkolik zku‰en˘ch

hráãÛ. Tito fotbalisté vût‰inou z pracovních dÛvodÛ nesta-
ãí na ãasovû nároãnûj‰í vy‰‰í soutûÏ. A v na‰em skvûlém
zázemí, o které se starají místní fotbaloví nad‰enci, za coÏ
jim patfií velk˘ dík, si mohou v klidu uÏít radost, kterou nám
a snad i na‰im fandÛm fotbal rozdává. Nov˘ch místních
mlad˘ch fotbalistÛ je ãím dál ménû, proto máme mnoho
hráãÛ na hostování. Vût‰ina fotbalistÛ pochází z Velkého
Bfiezna.

Soupiska podzim 2007:
J.Dvofiák, M.Dvofiák, Berjak, Egersdorf, Hemza, D.·um-
pík, P.·umpík, R̆ dl, âiãovsk˘, Koko‰ka, Ka‰ák, ¤ezáã,
·tosek, Skoãdopol, Leskota, Turek, Pa‰ek, Bene‰, ·rá-
mek, Joná‰, Br˘da, Verner.
Terénér - M.Hlaváãek

Za hráãe TJ Spartak Valtífiov - David ¤ezáã

Podzim Spartaku Valtífiov
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Fotbalisté Jiskry v polovinû podzimní ãásti sezóny
S v˘kony a v˘sledky zatím málo dÛvodÛ ke spokojenosti
Ná‰ muÏsk˘ t˘m vstoupil do nové-

ho soutûÏního roãníku 2007/2008
v I.A tfiídû Ústeckého kraje 18. srpna,
s cílem vylep‰it svou pozici z minu-
lé sezóny, ve které obsadil v tabulce
aÏ 10. místo, hlavnû zásluhou nepo-
vedeného jara, kdy se nám vÛbec
nedafiilo a získali jsme v nûm pou-
h˘ch 8 bodÛ.

Trenéfii Vincenc Jirkovk˘ se sv˘m
nov˘m asistentem Rudolfem Klaserem
si pfiedsevzali za úkol posílit hráãsk˘
kádr hlavnû o takové hráãe, ktefií bu-
dou odpovûdnû pfiistupovat k tréninku
i k zápasÛm a v letní pfiípravû je za- bu-
dovat do muÏstva. S perspektivou dál
zlep‰ovat herní projev muÏstva,  hrát
v soutûÏi v klidném stfiedu tabulky
a v budoucnu opût zaútoãit na vy‰‰í
mety, ãímÏ je mínûn návrat do krajské-
ho pfieboru.

V˘bor fotbalového klubu tedy v po-
mûrnû krátké letní pfiestávce rozhodnû
nemohl zahálet, bylo tfieba ve spolu-
práci s trenéry posily vytipovat a hlavnû
jednat s matefisk˘mi kluby o jejich uvol-
nûní pro ná‰ klub. 

V˘sledkem je, Ïe na soupisce muÏ-
ského t˘mu Jiskry máme ‰est nov˘ch
hráãÛ, tfiem bylo prodlouÏeno hostová-
ní a zaznamenali jsme jen dva odcho-
dy. Rozhodnû tedy stoupla kvantita
a doufejme Ïe i kvalita, to v‰ak objek-
tivnû zhodnotíme na konci podzimu.
Nyní tedy ke konkrétním jménÛm. Zís-
kali jsme z Prackovic útoãníka Jarolava
·ondu a levonohého obránce ãi záloÏ-
níka Jana Pechánka. Z Chlumce pfii‰el
mlad˘ útoãník Petr Vesel˘, z dorostu
FK Ústí pfies matefisk˘ Ravel mlad˘ zá-
loÏník Luká‰ Vy‰ata, ze Svádova bran-
káfi Petr Bla‰ko a do ãtvrtého mistrov-
ského zápasu dodateãnû naskoãil zku-
‰en˘ ne‰tûmick˘ záloÏník Ladislav ·a-
novsk˘. Hostování v Jiskfie o dal‰ích
pÛl roku bylo prodlouÏeno útoãníku
Martinu FraÀkovi  a obránci Pavlu Po-
zníãkovi ze Svádova a obránci Luká‰i
Hudcovi z Ne‰tûmic. Jako nejvût‰í po-
sila se zatím ukazuje útoãník ·onda,
jeho gólov˘ úãet 8 branek v sedmi zá-
pasech ho fiadí mezi nejlep‰í stfielce ús-
teck˘ch krajsk˘ch soutûÏí a z hlediska
na‰eho t˘mu ãiní jeho podíl pfiesnû 50
% vstfielen˘ch branek.

Z druhé strany je tfieba zmínit pár od-
chodÛ - do Ne‰tûmic se vrátil z hostov-
ní záloÏník Valenta, do Valtífiova univer-

zální ¤ezáã, brankáfi Verbn˘ snad jen
pfiechodnû skonãil s fotbalem z dÛvodu
studia a bohuÏel dlouhodobû „nezvûst-
n˘“ je pro nás útoãník Po‰ík, kter˘ pfie-
stal neznámo proã s klubem komuniko-
vat.

Nyní tedy zpût k aktuální bilanci na-
‰ich odehran˘ch zápasÛ v I.A tfiídû: 7  3
0  4   16 : 14  9 bodÛ   9. místo.

Lapidárnû fieãeno, nic moc. Dobr˘
zaãátek, dvû úvodní v˘hry doma
s Rumburkem a v Chlumci, ale pak nû-
které v˘padky jako domácí poráÏky
s âeskou Kamenicí ãi s Bezdûkovem
a rázem bylo po aktivech. Znovu se po-
t˘káme se star˘mi bolestmi - zbyteãné
chyby v obranû, nepromûÀování vylo-
Ïen˘ch gólov˘ch pfiíleÏitostí (tradiãnû
zejména Franûk). Achillovou patou je
pro ná‰ t˘m stfied obrany, kde postrá-
dáme dlouhodobû zranûné R. Melicha-
ra a Kulhánka.

Ale jak v˘‰e fieãeno, jsme teprve
v polovinû, souãet není uzavfien a na
vût‰í anal˘zy je je‰tû brzy. Doufejme,
Ïe je‰tû dal‰í body udûláme a hlavnû
budeme pfiedvádût fotbal, kter˘ bude
hráãe i trenéry tû‰it a divákÛm se líbit.

MládeÏnick˘
fotbal

Jak je v kategoriích mládeÏe obvyklé,
kluci stárnou, mlad‰í pfiecházejí z ÏákÛ
do dorostu, star‰í odcházejí z dorostu
zkusit dospûl˘ fotbal. To samozfiejmû
pfii vstupu do nové sezóny potkalo
i na‰e dvû druÏstva, star‰í Ïáky i doro-
stence, která úãinkují v okresním pfie-
boru, zahájeném souãasnû se zaãát-
kem ‰kolního roku 1. a 2.9.

Pro ná‰ Ïákovsk˘ t˘m zaãíná praktic-
ky nová etapa tvorby t˘mu, nastupují ti,
ktefií v minulé sezónû je‰tû sedûli na la-
viãce a fiada nov˘ch, ktefií se fotbalovou
abecedu teprve musí uãit.

Z tohoto pohledu není tfieba dûlat
z dosavadních v˘sledkÛ soutûÏe Ïád-
nou tragédii - 4 zápasy, 4 poráÏky,
dfiíve nebo pozdûji se to zlep‰í a první
body pfiijdou.

Co nás v‰ak trápí více - jejich dfiívûj-
‰í trenér Martin ·uma pfie‰el s mnoha
sv˘mi svûfienci k dorosteneckému
t˘mu (kde s odchodem sv˘ch synÛ
skonãil J. Krebs) a starost o Ïáky zatím
suplují ãlenové v˘boru FK Schuster
a Weis.

Apelujeme proto hlavnû na rodiãe
chlapcÛ, ale i jiné sportovnû zaloÏené
„dospûláky“ v na‰í obci, pfiijìte pomoci.
Bude-li nûkdo z vás navíc ochoten ab-
solvovat i trenérsk˘ kurs, rádi ho do nûj
pfiihlásíme a zaplatíme.

Dorostenci mûli v leto‰ním soutûÏ-
ním roãníku patfiit k favoritÛm soutûÏe,
kádr t˘mu zÛstal témûfi cel˘ pohroma-
dû a naopak se rozrostl o fiadu ‰ikov-
n˘ch hráãÛ pfiecházejících z ÏákÛ.
Na‰e oãekávání v‰ak zatím bohuÏel
nenaplÀují - dvû v˘hry a dvû poráÏky
na úvod není Ïádná sláva a kluci si
musí uvûdomit, Ïe soupefii se sami ne-
porazí a Ïe je pro to potfieba nûco udû-
lat, pfiedev‰ím poctivû trénovat a zápa-
sy odehrát s maximálním nasazením
a ne jen na pÛl plynu !

Na závûr je‰tû pár slov do diskuze ke
sportovní vefiejnosti v obci a k rodiãÛm,
ktefií by byli rádi, aby jejich ratolesti
(nejen kluci, i dûvãata mohou v Ïákov-
sk˘ch kategoriích hrát spoleãnû!) zaãa-
ly ve Velkém Bfieznû s fotbalem.

Není problém zaloÏit dal‰í Ïákovsk˘
t˘m, aÈ uÏ mlad‰í Ïáky nebo pfiípravku
a ãasem ho pfiihlásit i do soutûÏe. Je tu
v‰ak jedno velké ALE. Kdo se jim bude
vûnovat, kdo se o nû bude starat ? Za
v˘bor FK mÛÏeme slíbit prostor na hfii‰-
ti, materiální vybavení, jinak v‰ak platí
v plném rozsahu to, na co naráÏíme
v˘‰e v pasáÏi o druÏstvu ÏákÛ. Prostû
chybí lidi ochotní nûco dûlat, podat po-
mocnou ruku vedení klubu, které si
toho na svá bedra uÏ ani nemÛÏe více
naloÏit a svá mladá léta uÏ má vût‰ina
jeho ãlenÛ dávno za sebou.

Ing. Václav Luká‰,
Pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno
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POLICIE PÁTRÁ PO NEZNÁMÉM
PACHATELI:
(pfiípadné poznatky prosím pfiedejte,
moÏno i anonymnû, na PâR Valtífiov)
■ kter˘ v dobû od 19 h dne 19. 6. 2007
(úter˘) do 10,30 h dne 23. 6. 2007 (so-
bota), vnikl do zahrádkáfiské kolonie ve
Vítovû a zde z poslední chaty bez ã.p.
odcizil ze stfiechy okapy a okapové
svody a dále z pfiedposlední chaty od-
cizil z dfievûné pergoly rovnûÏ okapové
svody. Tímto jednáním byla zpÛsobenu
celková ‰koda ve v˘‰i 4.500,- Kã.
■ kter˘ v dobû od 17 h dne 21. 9. 2007
(pátek) do 6,30 h dne 24. 9. 2007 (pon-
dûlí), vylezl po le‰ení do v˘‰e I. patra
a oknem vnikl do rozestavûného byto-
vé domu v ul. Na V˘sluní, ze kterého
odcizil 4 plynové kotle, 28 ks desko-

v˘ch radiátorÛ, bourací kladivo, vrtaãku
a rozbru‰ovaãky. Tímto jednáním byla
zpÛsobena celková ‰koda 198.000,-
Kã.
■ kter˘ v dobû od 19 h dne 25. 9. 2007
(úter˘) do 17 h. dne 26. 9. 2007 (stfie-
da) v obci Valtífiov vnikl po pfie‰típnutí
kovového oka do kÛlny u domu ã.p. 45,
odkud odcizil mûdûné trubky, okapové
svody a pfiívodní kabel, ãímÏ zpÛsobil
celkovou ‰kodu ve v˘‰i 4.200,- Kã.

VáÏení obãané,
do práce obvodního oddûlení PâR

ve Valtífiovû, je od zaãátku roku 2007
zavádûn projekt „Community policing“.
Tento styl práce znamená pfiedev‰ím
zkvalitnit spolupráci a komunikaci s ob-
ãany, vedením obce a policií. Projekt je
zavádûn v rámci hodnocení evropské-
ho projektu kvality EFQM. Díky tûmto
nástrojÛm dojde ke zkvalitnûní jednotli-
v˘ch procesÛ nejen uvnitfi policie, ale
zejména smûrem k obãanÛm. 

Obãan, kter˘ se obrátí na policii se
nebude setkávat s otráven˘m hlasem
na telefonu nebo arogantním policis-
tou. DÛraz bude kladen na slu‰né, ko-
rektní a vysoce profesionální vystupo-

vání kaÏdého policisty. Chceme, aby
pokud obãan pfiijde na policejní sluÏeb-
nu, pfii‰el do vlídného pfiíjemného a set-
kal se s policistou, kter˘ mu pomÛÏe
fie‰it jeho problém, je ochotn˘, slu‰n˘
a je schopen poradit. Chceme, aby
na‰i policisté trávili více ãasu pû‰í sluÏ-
bou v ulicích, abyste je dobfie znali
a vûdûli jste, Ïe se na nû mÛÏete kdy-
koliv s dÛvûrou obrátit. 

Na‰ím cílem je, aby nás vefiejnost
brala jako sluÏbu v‰em slu‰n˘m lidem.
Chceme, aby k nám obãané znovu
na‰li dÛvûru a nebrali nás jen jako re-
presivní sloÏku státu. Chceme s Vámi
v‰emi vést otevfien˘, konstruktivní
a partnersk˘ dialog zamûfien˘ na dlou-
hodobû tíÏivé problémy bezpeãnosti
v obci a hledání spoleãn˘ch cest k je-
jich fie‰ení. Rádi pfiivítáme jak˘koliv Vá‰
námût ke zlep‰ení na‰í práce a zv˘‰e-
ní bezpeãnosti v obci. Za tímto úãelem
je na PâR OOP Valtífiov umístûna
u vstupních dvefií po‰tovní schránka,
do které mÛÏete Va‰e rady, námûty
a stíÏnosti vhazovat. Budeme se jim
vûnovat! 

npor. Herodes Antonín
vedoucí oddûlení OOP Valtífivo

V˘tvarné práce na‰ich nejmen‰ích...

Aniãka Adamcová, - Jablko

Adélka Mitová - ilustrace pohádky „Paleãek a jeho kamarádi.“




