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Nové nájemní domy budou poskytovat obyvatelÛm ve‰ker˘ konfort.

Slovo starosty obce...
Tento rok zapoãal v nepfiíli‰ ‰Èast-

né politické atmosféfie. Vládou byly
zahájeny reformy s dopady na obãa-
ny, parlament pfii volbû prezidenta
v‰em pfiedvedl prapodivné praktiky
a neschopnost a nevÛli se dohod-
nout.

Jsem nesmírnû rád, Ïe politika na
místní úrovni je naprosto odli‰ná.
Obecní zastupitelé mají pramal˘ vliv na
jednání parlamentu a vlády, na pfiijímá-
ní zákonÛ a praktiky zákonodárcÛ.

¤e‰í „pouze“ problémy a úkoly
v obci, t˘kající se pfiímo nás, na‰ich
sousedÛ, na‰eho blízkého okolí.
A v tom se dohodnout musí, proto byli
zvoleni.

V na‰em zastupitelstvu jsou zvoleni
pfiedstavitelé tfií rÛzn˘ch volebních
uskupení s rozdíln˘mi názory. Pfii jed-
nání o vûcn˘ch otázkách obce jsou ale
na rozdíl od parlamentu schopni si na-
slouchat, spolu jednat a dohodnout se
vzájemnû na obecnû pfiijateln˘ch závû-
rech. 

Svûdãí o tom fakt, Ïe na v‰ech dosa-
vadních zasedáních zastupitelstva
v tomto volebním období, po vzájemné
rozpravû k jednotliv˘m problémÛm,
bylo z celkového poãtu 95 hlasování
o usneseních  75 pfiípadÛ hlasování
pfiijato v‰emi hlasujícími zastupiteli
a pouze v 6 pfiípadech hlasování byl
jeden proti, ve 3 pfiípadech hlasování
byli proti dva a v 1 pfiípadû hlasování
byli proti tfii zastupitelé. V ostatních pfií-
padech se jeden aÏ tfii zastupitelé zdr-
Ïeli hlasování. V‰echna usnesení tak
byla pfiijata naprostou vût‰inou v‰ech
zastupitelÛ.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe právû takováto
práce zastupitelstva je tou správnou
obecní politikou. Vzájemná konfronta-
ce názorÛ. Hledání a nacházení pfiija-
teln˘ch fie‰ení pro celé spoleãenství
obce. Jsem rád, Ïe jsem ãlenem takto
pracujícího zastupitelstva.

V uplynulém období se obec dafií
rozvíjet v souladu s pfiedvolebními sliby
v‰ech tfií volebních uskupení. MoÏná
pomaleji, neÏ bychom si pfiáli. 

Potfiebujeme urychlit práce na strate-
gick˘ch dokumentech obce a mikrore-
gionu, velmi nutn˘ch pro úspû‰nost
námi pfiedkládan˘ch projektÛ v granto-
v˘ch fiízeních. Máme co dohánût
v úrovni informovanosti obãanÛ o dûní
v obci a jejich zájmu o vûci vefiejné. 

Pfiáli bychom si více zapojit do spole-
ãenství na‰í obce i nové obyvatele,
ktefií si zde vybudovali svÛj nov˘ domov

a jistû by mohli sv˘mi znalostmi a zku-
‰enostmi hodnû pomoci. Závûrem mi
dovolte podûkovat v‰em, ktefií se pfiiãi-
nili, zejména svou  dobrovolnou prací,
o rozvoj spoleãenského Ïivota a o roz-
voj obce.  Je jich hodnû a udûlali moc.

Zaãíná jaro, pfiíroda se probouzí a je
plná optimismu. S optimismem se i my
pfiipravujeme na úkoly, které jsme si
dali na dal‰í období..

Pfieji optimismus i vám v‰em. AÈ jarní
vítr rozpt˘lí zimní chmury. V pfiírodû, ve
spoleãnosti, v na‰ich du‰ích.

Ing. Miroslav Moucha

BESEDA S OBâANY OBCE...
Rada obce si dovoluje pozvat v‰echny obãany na besedu k aktuálním otáz-

kám Ïivota a rozvoje obce. Pfiijìte prosím v‰ichni, ktefií máte námûty k aktua-
lizaci územního plánu obce a strategii jejího rozvoje. Rádi pfiivítáme ve spole-
ãenství obce i nové obyvatele.

10. 4.  v 17.00 hodin v jídelnû lodûnice ve Valtífiovû
17. 4.  v 17.00 hodin  v Tivoli

Za Radu obce Ing. Miroslav Moucha, starosta
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Zpráva o  ãinnosti   

Zaãátek tohoto roku byl ve znamení
fiady spoleãensk˘ch akcí. Mimo akce
pofiádané Obãansk˘m sdruÏením Ïen a
‰kolou byl uspofiádán i Obecní ples.
V‰echny akce byly úspû‰né a hojnû
nav‰tívené.

V komisi rady pro ‰kolství kulturu a
sport byla projednána a radou schvále-
na dotaãní pravidla pro pofiádání kultur-
ních a sportovních akcí na‰imi ‰kolami
a spoleãensk˘mi organizacemi. V
plánu pro tento rok je jiÏ evidována
celá fiada spoleãensk˘ch akcí  pro dûti
i dospûlé.

Pro potfieby místního hasiãského
sboru máme pfiíslib získání dodávkové-
ho vozidla pro v˘jezdy k zásahÛm ne-
vyÏadujícím hasiãskou cisternu. Rov-
nûÏ jednáme o zv˘‰ení finanãní dotace
na provoz hasiãÛ a modernizaci jejich
vybavení. 

V rámci programu rozvoje obce
Rada pfiedloÏila jiÏ tfii Ïádosti o dotace
na  projekty. 

V lednu Ïádost o dotaci Nadace âEZ
ve v˘‰i 2,0 mil Kã na v˘stavbu ‰kolního
hfii‰tû.  S radostí mÛÏeme oznámit, Ïe
tato Ïádost byla pfiijata a v tomto roce
vyroste u dolní budovy základní ‰koly
sportovní hfii‰tû s umûl˘m povrchem.

Dále byla podána Ïádost o dotaci
Norsk˘ch fondÛ ve v˘‰i cca 25 mil Kã
na rekonstrukci budovy starého zámku
v Klá‰terní ulici a Ïádost o dotaci Minis-
terstva Ïivotního prostfiedí âR ve v˘‰i
2,4 mil Kã na zateplení pÛdy a v˘mûnu
oken na dolní budovû základní ‰koly.
Na v˘sledek dotaãního fiízení si musí-
me je‰tû poãkat.

Program rekonstrukce starého
zámku byl schválen zastupitelstvem 12
ti z 13 ti pfiítomn˘ch zastupitelÛ a jeden
se zdrÏel hlasování. Pfiedpokládá umís-
tûní Obecního úfiadu, obecní knihovny
s internetem, v˘stavní sínû, víceúãelo-
vého sálu pro konference, pfiedná‰ky
apod., informaãního centra a kluboven
pro mimo‰kolní zájmovou ãinnost dûtí i
dospûl˘ch.

Projekty na zateplení matefiské
‰koly, rekonstrukci vefiejného osvûtlení,
sportovnû rekreaãní areál v pískovnû
Valtífiov, prodlouÏení cyklostezky k Ti-
voli a dal‰í se intenzivnû pfiipravují pro
postupnû vyhla‰ované dotaãní v˘zvy.

Probíhá jednání s Magistrátem
mûsta Ústí n.L., zfiizovatelem Domova

pro seniory, o budoucím provozování
tohoto zafiízení a jednání se SdruÏením
provozovatelÛ âOV ve Velkém Bfieznû,
o narovnání v minulosti naru‰en˘ch
vztahÛ a znovuzískání vlivu obce na fií-
zení a provoz  této ãistírny. Jsme si vû-
domi dÛleÏitosti obou provozoven pro
obec a pfiedpokládáme uzavfiení obou
jednání do poloviny roku.

Po leto‰ní mírné zimû je jiÏ zahájena
oprava místních komunikací. Pomalu

se ch˘lí ke konci i dokonãení investiãní
akce Ústeckého kraje - rekonstrukce
silnice Ústí - Dûãín. Bude dokonãeno
vodorovné znaãení a do poloviny roku
bude instalováno nové osvûtlení pfie-
chodÛ pro pû‰í na této silnici. Pokraão-
vat bude rekonstrukce vefiejného osvût-
lení od benzinky ke kostelu, kolem hfibi-
tova a lodûnice aÏ k pískovnû. V pfií-
pravû je projekt úspor energie s moÏ-
nou dotací  na rekonstrukci a regulaci
vefiejného osvûtlení v celé obci. Zpra-
covává se revize dopravního znaãení v
celé obci a opatfiení ke zlep‰ení bez-
peãnosti ‰kolních dûtí na námûstí u zá-
kladní ‰koly. Pofiád probíhá fiízení o v˘-
kupu pozemkÛ pro nové autobusové
zastávky ve Vítovû. K závûru se ch˘lí fií-
zení o získání lesního pozemku Hájeã-
ku a tak bude umoÏnûno jeho vyuÏití na
lesopark.            (Pokraãování na str. 3)

Finanãní hospodafiení obce v roce 2007 skonãilo dle pfiedpokladÛ vyrov-
nané a bylo zastupitelstvem projednáno bez pfiipomínek. Zastupitelstvo
schválilo rozpoãet obce na rok 2008, umoÏÀující mimo krytí bûÏn˘ch v˘dajÛ
i spolufinancování fiady rozvojov˘ch projektÛ.

Byla podána Ïádost o dotaci Norsk˘ch fondÛ ve v˘‰i cca 25 mil Kã na rekonstrukci
budovy starého zámku.

Obecní ples byl úspû‰n˘ a hojnû nav‰tíven˘.
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(Pokraãování ze str. 2)
Byla dokonãena v˘stavba dvanácti

nov˘ch bytÛ ve Vítovû zahájená na
podzim 2006. Byty byly pfiidûleny pfied-
nostnû mlad˘m rodinám a Ïenám pe-
ãujícím o dûti, splÀujícím kriteria státní
dotace o maximální v˘‰i pfiíjmÛ. Proto-
Ïe touto v˘stavbou byla vyãerpána
moÏnost získání státní dotace na byto-
vou v˘stavbu po dobu pfií‰tích 3 let, je
pfiíprava v˘stavby dal‰ích dotovan˘ch
bytÛ v obci odloÏena. Byl také zahájen
prodej bytÛ ve dvou obecních domech
ve Valtífiovû ã.p.78   a Litomûfiická ã.p.
271.  Ke dni závûrky Zpravodaje bylo z
16 bytÛ prodáno 6 bytÛ stávajícím ná-
jemníkÛm. V plánu je v˘mûna dal‰ích
stfie‰ních oken v podkrovních bytech a
rozpoãet obce poãítá s vût‰í finanãní
ãástkou na opravy a údrÏbu obecních
bytÛ.

Probíhá jednání o podpofie obce pfii
v˘stavbû nov˘ch domkÛ v lokalitû Na
v˘sluní, Vítov IV a ve Valtífiovû se sou-
krom˘mi investory.

Pro zlep‰ení zásobování pitnou
vodou je pfiipravována s dotací KÚ v˘-
stavba vodojemu ve Vítovû a pfiipravu-
je se Ïádost o dotaci na realizaci pfiiva-
dûãe pitné vody z Le‰tiny. Obû akce
jsou plánovány k zahájení v tomto
roce. V leto‰ním plánu je pofiízení no-
vého zásahového vozidla pro na‰e vo-
dohospodáfie náhradou za star˘ pic-
kup. Dokonãuje se studie fie‰ící v˘hle-
dovû zásobování pitnou vodou, naklá-
dání s odpadními i povrchov˘mi vodami
celého území od Valtífiova pfies Malé
Bfiezno po Zubrnice. UmoÏní koncepã-
nû fiídit v‰echny vodohospodáfiské zá-
mûry v místû.

Pokraãoval zdravotní profiez stromÛ
v celé obci. Jsou pfiipraveny projekty
na zlep‰ení stavu zelenû v obci, pro
umoÏnûní v˘sadby nov˘ch stromÛ a
kefiÛ ke Dni zemû. Napfiíklad kolem no-
vého parkovi‰tû u Adonisu, parãíku
pfied Sluneãkov˘mi, parãíku u kostela
ve Valtífiovû, aleji SportovcÛ  a v dal‰ích
místech. Na podporu zkrá‰lení obce
opût pfiipravujeme vyhlá‰ení soutûÏe o
nejkrásnûj‰í okno, zahrádku.

V tomto roce nastartoval nov˘
systém sbûru komunálního odpadu.
Svoz jednou t˘dnû v celé obci firmou
AVE. Pfiipravujeme úpravu míst sbûru
tfiídûného odpadu kryt˘ch pergolou.
Chceme poãet tûchto míst zv˘‰it, aby
se zkrátila docházková vzdálenost.
Prosíme v‰echny obãany, aby více tfií-
dili odpad. Je to ekologické a sníÏíte tím
náklady, kter˘mi dotuje obec svoz ko-
munálního odpadu.

Je ‰koda, Ïe vefiejná prostranství v
obci jsou pfiedmûtem vandalizmu. Zne-
ãi‰Èována psy, ãern˘mi skládkami od-

padu v zákoutích apod. I laviãky u no-
vého dûtského hfii‰tû jiÏ jsou poniãené.
Vrcholem bezohlednosti neznámého
vandala se stalo vhození uhynulého
prasete do potoka pod pfiehradou nad
Vítovem. Jeho vytaÏení a likvidace
stálo nejenom zbyteãné úsilí fiady lidí,
ale i nemálo obecních financí. Apeluje-
me proto na v‰echny - nejenom va‰e
krásná auta, domy a zahrádky, ale i ve-
fiejná prostranství za plotem va‰í ne-
movitosti jsou také va‰í vizitkou. A ãis-
tota a údrÏba vefiejn˘ch prostranství je
v centru pozornosti samosprávy i
Obecního úfiadu zejména v nastávají-
cím jaru. Jednáme s Úfiadem práce o
prodlouÏení smluv na zamûstnávání
vefiejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ na

dal‰í roky a o nákupu dal‰í mechaniza-
ce na úklid vefiejn˘ch prostranství a se-
kání trávy.

Velmi oceÀujeme iniciativu Obãan-
ského sdruÏení Ïen na obnovu vybave-
ní dûtsk˘ch hfii‰È na území celé obce a
jiÏ letos se hodláme více na tomto zá-
mûru podílet. Oplocením pozemkÛ dût-
sk˘ch hfii‰È a doplnûním, pfiípadnû na-
hrazením nevyhovujícího vybavení.

Vûfiíme, Ïe i v tomto roce se nám  po-
dafií realizovat plánované rozvojové
projekty obce a dále rozvíjet i Ïivot v ní
k prospûchu v‰ech obyvatel. A dûkuji
pfiedem v‰em, ktefií k tomu pfiispûjí
sv˘m zájmem, radou, pomocí i dobro-
volnou prací.   

Ing. Miroslav Moucha

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEâNÉHO ODPADU

I v leto‰ním roce probûhne svoz velkoobjemového a nebezpeãného odpadu a
to v tûchto termínech:

Valtífiov .......................15. 4. 2008 (sobota)
Velké Bfiezno ..............12. 4. 2008 (sobota)
UpozorÀujeme obãany, jako kaÏd˘ rok, pokud vyhodí odpad v dobû, kdy uÏ svo-

zová firma ulici vyãistila, bude obãan vyzván, aby si ho uklidil. Tato v˘zva platí i v
pfiípadû, Ïe obãan likviduje odpad (odkládá u své odpadové nádoby) je‰tû pfied
termínem svozu (ve velkém ãasovém pfiedstihu) ãi po termínu.

Dále Ïádáme obãany, pokud budou likvidovat elektrospotfiebiãe (lednice apod.),
aby se je snaÏili zachovat kompletní. Takovéto spotfiebiãe jsou totiÏ v reÏimu zpût-
ného odbûru a za jejich zpracování obec platí minimální poplatek. 

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Snaha o ledovou plochu ve Valtífiovû!
Marn˘m bojem s dal‰í, na mráz skoupou zimou, se stala snaha ochotn˘ch a

pro dobrou vûc zapálen˘ch lidí.   Opravily  se mantinely, osvûtlení  a nainsta-
lovala se pfiípojka vody na kropení asfaltové plochy Valtífiovského kluzi‰tû.
Tûmi, ktefií se neúnavnû snaÏili a stfiíkali  vrstvy vody na plochu, tfieba i na ‰tûd-
r˘ den,  byl pan Karel Turek st. se synem. Velmi oceÀuji jak práci  tûchto dvou,
tak i velkou pomoc p. Prokopa (elektrika), p.Charváta (instalace vody), p.Dafii-
ny (trámky na mantinely), pracovníkÛ VPP a hasiãÛ.  Ti v‰ichni projevili velkou
snahu udûlat nûco pro dal‰í moÏnost sportovního vyÏití v na‰í obci.

JiÏ druhou zimu nám pfiíroda sice nepfiála, ale vûfiím, Ïe se nenecháme od-
radit, a Ïe si na tomto kluzi‰ti jiÏ nadcházející zimu zabruslíme.

E.Nováková, V. Navara

Zprávy z mikroregionu
V únoru se konalo zasedání Rady starostÛ mikroregionu Velkobfiezensko a zvo-

lilo sv˘m pfiedsedou na rok 2008 pana Tomá‰e Pernekra, starostu Zubnic.
Rada pfiijala základní smûry budoucího rozvoje mikroregionu a zúãastnûn˘ch

obcí Velkého Bfiezna, Malého Bfiezna, Zubnic, Homole u Panny, Maleãov a Ta‰o-
va, zamûfiené na rozvoj bydlení, turizmu a rekreace pfiímûstské oblasti krajského
mûsta. Shodla se na budování spoleãné strategie rozvoje celé této oblasti.

Schválila vypracování spoleãného projektu „Informaãní systémy mikroregionu
Velkobfiezensko“. 

Jednala o souãinnosti obcí mikroregionu pfii získávání grantÛ z programu obno-
vy venkova.                                                                                   M. Moucha
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VE¤EJNÁ ZELE≈...
Vzhledem k tomu, Ïe se v posledních nûkolika letech musela zredukovat zeleÀ

v obci, buì z dÛvodu, Ïe byla pfiestárlá, nebo byla pfii poryvech vûtru pokácena,
museli jsme pfiijmout opatfiení, aby  se postupnû nahrazovala novou. ObãanÛm,
ktefií Ïádali o povolení odstranûní stromÛ na sv˘ch pozemcích jsme dávali pod-
mínku, Ïe bude nahrazena nov˘mi. Na obecních pozemcích do‰lo k v˘raznému
úbytku zelenû (jen pfii posledních vichfiicích bylo vyvráceno dvanáct stromÛ). Aby
se tento problém vyfie‰il, byla oslovena zvelebovací komise ve sloÏení pan Horá-
lek, p. Hudeãek, p. ·otka, p. Vomela, sl. Pokorná a za obecní úfiad i pan Kurka,
s cílem vytipování vhodné lokality  pro v˘sadbu. Ke spolupráci na daném projek-
tu byl pozván pan Ing. Vavfiich, kter˘ je odborník na danou tematiku. Spoleãnû pak
byl vytipován sortiment kefiÛ a stromÛ, kter˘ bude vhodn˘ pro kaÏdou danou ob-
last. Pro informaci se jedná o doplnûní zelenû v Aleji sportovcÛ, cyklostezka, ná-
mûstí, dûtsk˘ koutek, park ve Valtífiovû, dûtsk˘ koutek tamtéÏ a jiné. Po dofie‰ení
v˘bûru dodavatele a po dodání sadby bude provedena v˘sadba. Na‰e pfiedstava
je, aby se na této akci podíleli i obãané obce.

Uvítali bychom i pomoc ‰kolákÛ. O zahájení budete vãas informováni.
Kurka Pavel, vedoucí správy obecního majetku

Kam s odpadem ze zahrádek?

âistota obce a pfiilehlého okolí

Mezinárodní
den zemû

POLICIE PÁTRÁ
po neznámém pachateli :

■ kter˘ dne
22.12.2007 (so-
bota) v dobû mezi
02:30 - 05:15 hod.
v obci Velké Bfiez-
no, ul. Dûãínská

ãp. 102 , zapfiíãinil pravdûpodobnû
otevfien˘m ohnûm poÏár zahrad-
ního altánu, ãímÏ byla zpÛsobena
celková ‰koda ve v˘‰i 76.000.-Kã.

■ kter˘ v dobû od 10:00 hod.
dne 23.12.2007 do 09:00 hod.
dne 28.12.2007 v obci Velké Bfiez-
no ul. Ústecká ãp. 149, vnikl po
vypáãení petlice do sklepní kóje,
ze které následnû odcizil motoro-
vou pilu zn. PARTNER 351, Ïluté
barvy s li‰tou o délce 40 cm, ãímÏ
byla zpÛsobena ‰koda ve v˘‰i
6.000.-Kã.

Pfiípadné poznatky prosím
pfiedejte ( moÏno i anonymnû)
na PâR   OOP Valtífiov 

tel.: 475 228 452, 
fax: 475 228 020, 
e-mail: uloopval@mvcr.cz

Vzhledem k tomu, Ïe od nového roku 2008 do‰lo ke zmûnû svozové firmy, na
likvidaci odpadÛ (ze dvou firem jezdí jiÏ jen jedna a to AVE CZ Ústí nad Labem),
bude mít tato zmûna i men‰í vliv na likvidaci tohoto druhu odpadÛ.

V pfiede‰l˘ch letech mûli obãané pfii likvidaci odpadÛ ze zelenû (trávy ze zahrad,
listí apod.) k dispozici igelitové pytle o objemu 1 m3, které byly k dostání na obec-
ním úfiadû a vyváÏela je firma Deratiz. 

Jak jsme jiÏ v úvodu uvedli, od nového roku jezdí pouze firma AVE CZ, která
bude nabízet obãanÛm tzv. Ïoky za cenu 220,- Kã/ks (rovnûÏ prostfiednictvím
obecního úfiadu Velké Bfiezno). Svoz tûchto ÏokÛ bude probíhat vÏdy 2x roãnû a
to v jarních a podzimních mûsících. Obec stanov˘ termín odvozu ÏokÛ a obãanÛm,
ktefií si Ïok pofiídí, dá vãas tento termín na vûdomí. Den pfied stanoven˘m termí-
nem svozu pfiistaví obãan Ïok na pfiístupné místo pfied nahlá‰enou adresu umís-
tûní Ïoku. V den svozu budou v‰echny pfiipravené Ïoky odvezeny.

UpozorÀujeme v‰echny obãany, Ïe odpad ze zelenû rozhodnû nepatfií do od-
padov˘ch nádob (popelnic). V pfiípadû takovéhoto jednání (tohoto poru‰ení) se vy-
stavuje nebezpeãí, Ïe bude sankcionován.

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

BlíÏí se jaro a to je doba kdy nás
v‰echno láká ven. Nûkoho na zahrád-
ku, jiného na procházky, abychom si
uÏívali a obdivovali krásy a vÛnû  pfiíro-
dy. Je to nejkrásnûj‰í období, kdy se
zaãíná pfiíroda probouzet, tráva  zele-
nat, první kytiãky kvetou a v‰e nádher-
nû voní.

Má to v‰ak také své stinné stránky,
odkr˘vá se nepofiádek, kter˘ se nakupil
pfies zimu. Také kaÏdodenní nepofiá-
dek (odhozené papírky, pet lahve a jiné
obaly) nám, vût‰inû obyvatel, vadí.

Îádám obãany na‰í obce, chovejte
se v pfiírodû, tak jako se chováte doma.
Neodhazujte odpadky kde se vám
hodí, nevyváÏejte nepofiádek ze zahra-
dy o kus dál, kde to jiÏ není va‰e. Ne-
pleÈte si Homolsk˘ potok se skládkou,
ãi kafilérií  (v bfieznu bylo odhozeno do
potoka   dokonce celé zdechlé prase).
Ná‰ potok je domovem mnoha Ïivoãi‰-

n˘ch druhÛ  a snad nikdo z nás z nûj
nechceme mít ‰pinavou, páchnoucí
stoku. 

Od nepofiádku je jiÏ kousek k nevá-
Ïení si práce druh˘ch a k vandalismu,
kter˘ v na‰í obci poslední dobou na-
rÛstá. MládeÏ, která se nudí, niãí ploty,
odpadkové ko‰e, laviãky, chatky, pro-
stû majetek druh˘ch. Urãitû by neniãili
majetek své rodiny ani blízk˘ch. Rodi-
ãe by se mûli více zajímat, co jejich dûti
ve svém volnu dûlají. Vést je k lásce a
úctû k pfiírodû a k pofiádku. Ne nadar-
mo se fiíká, Ïe dûti jsou obrázkem
sv˘ch rodiãÛ.

Budeme-li zachovávat základy slu‰-
nosti, tolerance  a pofiádku, bude se
nám zde Ïít o moc lépe.

Nezapomínejme, Ïe to co se t˘ká
momentálnû nûkoho jiného (co nás
tzv.nepálí), mÛÏe potkat v budoucnu
nás.                             V. Hlaváãková 

Den Zemû je svátek vûnovan˘
Zemi, kter˘ se kaÏdoroãnû koná 22.
dubna. Tento svátek navazuje na tra-
dici oslav jarní rovnodennosti a pfií-
chodu jara.

Novodobá historie sahá do roku
1969, kdy byl poprvé slaven v San
Francisku jako ekologicky zamûfien˘
svátek. Od roku 1990 se tento svátek
pod patronací OSN slaví po celém
svûtû.

V‰ichni jsme pfiesvûdãeni, Ïe Ïivot-
ní prostfiedí je nutno chránit. Nejenom
vlády státÛ, ale i kaÏd˘ obyvatel této
planety. Peãovat o Ïivotní prostfiedí ve
vlastním soukromí, v obci, státû i celé
Zemi.

Navrhujeme, aby slavení tohoto
svátku se stalo tradicí i v na‰í obci.
Oslavme jej péãí o vefiejnou zeleÀ.
Projevte i vy, Ïe vám ekologie není
lhostejná. Pfiijìte v den svátku Zemû
pomoci s v˘sadbou nov˘ch stromÛ a
kefiÛ na vefiejn˘ch prostranstvích. Pfii-
vítáme kaÏdou pomocnou ruku.           

M. Moucha
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Dotazy obãanÛ - odpovûdi starosty
Dotaz: Kdy budou na silnicích vyznaãeny pfiechody pro chodce - tzv. bílá

zebra
Odpovûì: V rámci investiãní akce Ústeckého kraje, rekonstrukce silnice Ústí -

Dûãín se nám díky pochopení investora podafiilo dojednat v zájmu zv˘‰ení bez-
peãnosti i rekonstrukci zálivÛ autobusov˘ch zastávek a pfiechodÛ pro pû‰í na
území na‰í obce. Termín dokonãení této investice je na podzim tohoto roku. Jsme
vdûãni investorovi KÚ i dodavateli SSaÎ této stavby, Ïe tyto úpravy na silnici rea-
lizoval a vûfiíme, Ïe i znaãení pfiechodÛ dokonãí do letní sezony.

Dotaz: Není moÏné umístûní odpadkov˘ch ko‰Û podél chodníku mezi
V. Bfieznem a Valtífiovem (moÏná i na dal‰ích místech v obci)

Odpovûì: Jistû to moÏné je. Preferujeme v‰ak pfieci jenom nejdfiíve dovybavení
odpadov˘mi ko‰i tûch míst kde se shromaÏìuje více lidí a vzniká tím více odpadu.
V plánu na leto‰ní rok je nákup 15 ks ko‰Û v souvislosti s doplnûním zelenû v par-
ãících a u dûtsk˘ch hfii‰È.

Dotaz: Kdy budou pfiístfie‰ky na kontejnery tfiídûného odpadu
Odpovûì:  S firmou AVE jsme se dohodli na tvaru pergoly nebránícího vyváÏe-

ní kontejnerÛ a poptali nûkolik dodavatelÛ o cenovou nabídku. Realizace prozatím
dvou pfiístfie‰kÛ u pískovny ve Valtífiovû a na dolním námûstí ve Velkém Bfieznû
zaãne v kvûtnu. Dal‰í budou následovat dle finanãních moÏností.

Dotaz: Nepofiádek u kuÏelníku ve Valtífiovû.
Odpovûì: Nejvût‰í nepofiádek byl minul˘m nájemcem odstranûn. Do poloviny

roku budou provedeny potfiebné stavební úpravy - vstup ze strany od hospody a
kuÏelník bude vyuÏíván jako sklad pro údrÏbu vefiejn˘ch prostranství.

Státní zámek Velké
Bfiezno - akce na
II. ãtvrtletí 2008 

Hlavní celosezónní v˘stava:
„Z umûleck˘ch sbírek pováleãného
Ústecka“ v˘stavní salon ve 3. podla-
Ïí Vedlej‰í v˘stavy: „Zámecká his-
torie oãima sedmi roãníkÛ OÏivené-
ho zámku“- v˘stavní salonek v pfiíze-
mí

■ 29. 3. - 10.00 Zahájení nové sezó-
ny OTEVÍRÁNÍ OKENIC, ANEB CO
NOVÉHO NA STÁTNÍM ZÁMKU
VELKÉ B¤EZNO
■ 12. 4. Den památek - HRABATA Z
CHOTKÒ PROVÁDÍ SV¯M ZÁM-
KEM, ANEB CO V ZÁMKU JINDY
NEUVIDÍTE
■ 26. 4. - 20.00 První noãní prohlíd-
ka
■ 3. 5.  -  8.00 O POHÁR HRABùTE
CHOTKA - 7. roãník závodu autove-
teránÛ
■ 10. a 11. 5. ZÁMEK V KVùTECH
- 1. ãást v˘stavy kvûtin: Jarní krása
velkobfiezenského parku
■ 10. 5. - 21.00 Noãní prohlídka
■ 14. 5. - 19.00 Lenka Kozderková-
·imková, Stanislava Rame‰ová,
KOUZELN¯ SVùT TÓNÒ FLÉTNA
A HARFY - Komorní koncert 
■ 16. 5. - 18.00 Zámeck˘ kinemato-
graf - VALENTIN DOBROTIV¯,
ãesk˘ film z roku 1942
■ 17. a 18. 5. SVATEBNÍ INSPIRA-
CE - 5. roãník v˘stavy svatebních
‰atÛ a doplÀkÛ doplnûné módní pfie-
hlídkou
■ 31. 5. - 9.00 ZÁMECKÉ VINNÉ
TRHY - X. roãník prodejní v˘stavy
vín spojené s jejich ochutnávkou
■ 4. 6.  - 19.00 BendÛv komorní or-
chestr - HUDBA VELK¯CH MISTRÒ
BAROKA A KLASICISMU - Komorní
Koncert 
■ 7. a 8. 6. ZÁMEK V KVùTECH - 2.
ãást v˘stavy kvûtin: Historická vazba
v zámeckém interiéru
■ 18. 6. - 19.00 Suzuki Players -
VIRTUÓZNÍ SKLADBY SLAVN¯CH
MISTRÒ - Komorní koncert ve spolu-
práci se 44. HF L. v. Beethovena
■ 27. 6. - 18.00 Zámeck˘ kinemato-
graf - Z âESK¯CH ML̄ NÒ, ãesk˘
film z roku 1941
■ 28. 6. - 21.00 Noãní prohlídka 

BliÏ‰í informace (otevírací
dobu, vstupné, akce do konce
roku 2008, aktuality atd.) se dozví-
te na: www: zamek-vbrezno.cz

Matrika a evidence obyvatel
V roce 2007 bylo celkem uzavfieno 131 sÀatkÛ z toho 124 na Státním zámku Velké
Bfiezno, 7 sÀatkÛ v obfiadní místnosti OÚ.

Pohyb obyvatel za rok 2007
narození zemfielí pfiistûhovalí  vystûhovalí stav obyvatel

Valtífiov 7 6 31 17 554
Velké Bfiezno 17 49  100   52 1 553
Celkem 24 55 131 69 2 107

Informace pro obãany
Dnem 1.bfiezna 2008 nabyl úãinnost zákon ã. 106/2007 Sb., kter˘ umoÏÀuje zapi-
sovat dûti mlad‰í 10 let do cestovního dokladu rodiãe. Na základû zápisu mohou
tyto dûti pfiekraãovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodiãem, v
jehoÏ cestovním dokladu jsou zapsány.                                       Jana Mottlová

Spoleãenská kronika - Dne 19. 1. 2008  se  v obfiadní místnosti OÚ  uskuteãnil
obfiad  manÏelÛ Jaroslava a ZdeÀky Vokounov˘ch u pfiíleÏitosti 60 let spoleãného
Ïivota - diamantové svatby.
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Hlásí se vám Obãanské sdruÏení -
ÏÏÏÏ eeee nnnn yyyy     VVVVeeee llll kkkk éééé hhhh oooo     BBBB fifififi eeee zzzz nnnn aaaa     aaaa VVVVaaaa llll tttt íííí fifififi oooo vvvv aaaa

Co se dûlo minul˘ ãtvrtrok v na‰em
sdruÏení?  První rok na‰eho obãanské-
ho sdruÏení jsme oslavily na Adventním
koncertû 14. prosince v TIVOLI. Byly
jsme velmi rády, Ïe ná‰ v pofiadí 2.
koncert nav‰tívilo více lidí, neÏ v minu-
lém roce. Doufáme, Ïe koncert se
v‰em moc líbil, pûveck˘ sbor KoÈata
byl úÏasn˘. A protoÏe k VánocÛm patfií
i dárky, tak jsme dárky rozdávaly. Ma-
tefiská ‰kolka od nás dostala dvû laviã-
ky v podobû pejska a koãiãky a péro-
vého koníka. Dûti z Valtífiova od nás do-
staly dvû pérová houpadla na dûtská
hfii‰tû. A komu je‰tû za tento koncert
a dary podûkovat?  Na‰emu nejvût‰í-
mu sponzorovi firmû Drinks Union, a.s.
a paní ·tûpánové, která nám pronajala
sál zadarmo. Dûkujeme!

Do konce roku jsme chtûly doplnit
dûtská hfii‰tû ve Valtífiovû  nejen o pé-
rová houpadla, ale i o prolézaãku od
firmy Tomovy parky pod názvem Muãír-
na. BohuÏel jsme na ni nemûly dosta-
tek financí a proto jsme se rozhodly
uspofiádat ma‰karní ples s nadací Let
divok˘ch hus. 

Îádost o nadaci musela b˘t odeslá-
na 60 dní pfied konáním akce, proto
jsme si musely vymûnit termíny konaní
plesÛ s Obecním úfiadem. Je‰tû jednou
jim moc dûkujeme za ochotu a podpo-
ru. S Ïádostí jsme byly úspû‰né a proto
se 23.2. 2008 konal Ma‰karní ples
s nadací Let divok˘ch hus, která zdvoj-
násobí ná‰ zisk z plesu z podmínkou,
Ïe peníze budou pouÏity na rekonstruk-
ci dûtského hfii‰tû ve Valtífiovû.

K získání vût‰ího zisku k zdvojnáso-
bení opût moc dûkujeme firmû Drinks
Union a.s., která nám zaplatila proná-
jem sálu a podpofiila tombolu sv˘mi v˘-
robky  a v‰em podnikatelÛm i obãanÛm
Velkého Bfiezna a Valtífiova. Díky jim
byla tombola velmi bohatá. Ná‰ zisk
z plesu k zdvojnásobení je cca 19 000,-
Kã. K rekonstrukci dûtského hfii‰tû pfii-
spûla i firma AVE CZ a.s., takÏe se moc
tû‰íme na jaro, kdy zaãneme budovat
a moc, moc dûkujeme v‰em, kdo se
plesu zúãastnili a benefiãní akci podpo-
fiili. A je‰tû k plesu samotnému. Ples se
podle reakcí povedl, byly jsme pfiekva-
pené kolik nádhern˘ch masek se plesu
zúãastnilo.

Den po plese dospûlákÛ jsme organi-
zovaly Dûtsk˘ ma‰karní ples, kter˘ fi-
nanãnû zajistila Obec Velké Bfiezno.
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Opût po roce k nám pfiijelo Divadlo
v pytli se sv˘m programem Pirátsk˘
ostrov. Dûti se dobfie bavily, tanãily
a soutûÏily. O ceny za soutûÏe se po-
starala paní Studniãková. Dûkujeme.

Pfii Ïebrání a prosení o dary a finanã-
ní podpory jsme oslovily i internetov˘
obchod Vltava Stores a.s. , která nás
podpofiila mal˘mi dárky a knihami a na-
bídla nám prodej knihy Harry Potter
a relikvie smrti k 31.1.2008. TakÏe
i na‰e dûti nav‰tûvující Z· ve Velkém
Bfieznû si tuto knihu mohly koupit
v den zahájení prodeje v celé republi-
ce. 

Podpofiilo nás i Nakladatelství
FRAGMENT, které nám zaslalo nád-
herné knihy. ProtoÏe jsme byly  tak
krásn˘mi knihami zaskoãené, vûnovaly
jsme je základní ‰kole, která urãitû
bude vûdût, komu knihu vûnovat, aby
neleÏela jen v knihovnû.

Dne 7.bfiezna na‰i obec s pfiedsta-
vením To vám byly dvû Ïabiãky nav‰tí-
vily hereãky Kvûta Fialová a Naìa
Konvalinková. Toto moc krásné pfied-
stavení se mohlo uskuteãnit díky fi-
nanãní podpofie Komunitní nadace Eu-
roregionu Labe u které jsme uspûly
s Ïádostí o grant v konkurenci 60 Ïa-
datelÛ. Hlavním cílem této podpory
bylo zkvalitnûní kulturního Ïivota
v obci.  Tak lidé uÏ koneãnû vyjdûte ze
sv˘ch domÛ a zahrádek a pfiijìte se
s námi bavit.

Co nás ale mrzí, jsou poãmárané la-
viãky u nového hfii‰tû. Doufaly jsme, Ïe
dûti, ale i mládeÏ, která nám pfii budo-
vání hfii‰tû pomáhala, nebude hfii‰tû
niãit.

Je‰tû bychom chtûly podûkovat
i v‰em na‰im ostatním sponzorÛm,
které jsme zde pro nedostatek místa
neuvedly.  Moc a moc dûkujeme.

Na‰e v˘roãní zpráva o na‰í ãinnosti
za rok 2007 bude k nahlédnutí na
Obecním úfiadû ve Velkém Bfieznû
a na‰ich webov˘ch stránkách.

Pokud chcete o na‰em sdruÏení
a o na‰ich akcích  nebo o konan˘ch bri-
gádách na hfii‰tích vûdût více, podívej-
te se na na‰e internetové stránky:
www.zenyvbv.cz,  nebo na na‰i novou
nástûnku na kfiiÏovatce ve Velkém
Bfieznû.

Budeme rády, kdyÏ na na‰i ãinnost
budete pozitivnû i negativnû reagovat
na v˘‰e uveden˘ch stránkách v knize
náv‰tûv nebo na adrese 

zeny.vb.v@atlas.cz. 
Mûjte se moc krásnû a pfiijìte se

s námi bavit,
Va‰e Obãanské sdruÏení 

- Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova
www.zenyvbv.cz

PODùKOVÁNÍ ÎENÁM....
Mám dojem, Ïe jsme si za  rok fungování na ãinnost „Obãanského sdruÏení

Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova“ zvykli  a bereme ji  tak trochu jako samozfiej-
most. Chtûla bych proto tímto v‰em ãlenkám, snad i za mnohé z Vás, podûkovat
za to, Ïe se hlavnû díky jejich práci  a úsilí v na‰í obci znovu zaãíná  kulturnû, spor-
tovnû a spoleãensky Ïít. Nebudu jmenovat v‰echny akce ,které organizovaly nebo
na kter˘ch se podílely. Byla by to totiÏ drtivá vût‰ina v‰eho, co se za uplynul˘ rok
v na‰ich obcích konalo. Také díky nim  v obci pfiibylo  nové dûtské hfii‰tû a k lep-
‰ímu se mûní i ty stávající.  Velice si váÏím jejich velkého nasazení pfii organizo-
vání zábavy nás v‰ech  a  pfii shánûní finanãních prostfiedkÛ na dal‰í a dal‰í akce.
Vím, Ïe to zvlá‰tû pro Ïeny, které mají svá zamûstnání a  povinnosti vÛãi sv˘m ro-
dinám, není jednoduché a uÏ vÛbec to není samozfiejmost.            E.Nováková

Je ‰koda, Ïe vefiejná prostranství v obci jsou pfiedmûtem vandalizmu. 

Kam za zábavou - Kalendáfi akcí  - II. ãtvrtletí 2008
30.4 Pálení ãarodûjnic - Velké Bfiezno
30.4. Pálení ãarodûjnic -  Valtífiov

2.5.    Májov˘ bûh zámeck˘m parkem
3.5. 16.v˘stup na Mile‰ovku

31.5. Dûtsk˘ den  ve V.Bfieznû - ‰kolní jarmark 
Dûtsk˘ den ve Valtífiovû (termín bude upfiesnûn na plakátech)
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické  
Náv‰tûva  kulturních akcí 
Za zmínku stojí prosincová náv‰tûva ÏákÛ 5.-7.roã. pfied-

stavení divadla Minor v Praze. V lednu nav‰tívila tfiída nej-
mlad‰ích ÏákÛ pfiedstavení v ústeckém divadle „Páté pfies
deváté“, na konec bfiezna plánujeme náv‰tûvu pokraãování
oblíbeného pofiadu dvojice Z.Svûrák-J.Uhlífi s názvem „Hodi-
na zpívání, zkou‰ení“. V bfieznu jsme se  v rámci programu
MládeÏ a kultura zúãastnili pofiadu „Velikonoãní pohádka“. 

SoutûÏe - V lednu se dûvãata 7.-9.roã. zúãastnila soutûÏe
ve zruãnosti „Zlatá jehla“, která je urãena pro speciální ‰koly.
Dal‰í spoleãnou akcí byl turnaj v pfiehazované chlapcÛ. 

Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ - V lednu probû-
hla poslední beseda s preventistou 

Mûstské policie v Ústí n.L. ve tfiídû s nejstar‰ími Ïáky, v
bfieznu se uskuteãnila beseda se ‰kolním metodikem pre-
vence na téma zneuÏívání návykov˘ch látek - koufiení a al-
koholu. V rámci projektového dne „Poznej a chraÀ“ jsme za-
fiadili aktuální téma sexuálnû pfienosn˘ch nemocí, pfiedev‰ím
viru HIV a AIDS s vyuÏitím dokumentárních filmÛ projektu
Jeden svût na ‰kolách. 

·KOLNÍ AKCE  
Vánoãní v˘tvarné a pracovní dílny Inspirace 
Dûti byly rozdûleny do skupin bez rozdílu vûku. V pûti v˘-

tvarn˘ch a pracovních dílnách vyrábûly vánoãní dekorace a
dárky.KaÏdá  skupina dûtí se postupnû vystfiídala na v‰ech
stanovi‰tích. Napfi. vyrábûly ozdobn˘ ‰perk, ubrouskovou
technikou vyrábûly dárkové ta‰ky, které u‰ila dûvãata v ho-
dinách pracovního vyuãování, vyrábûla se zajímavá vánoãní
pfiání a kvûtináã z pfiírodnin jako dekorace na vánoãní stÛl.
Ve ‰kolní kuchyÀce se peklo cukroví na vánoãní besídku. Po
celé dopoledne vládla ve ‰kole pfiíjemná pfiedvánoãní nála-
da. Na závûr jsme se v‰ichni se‰li a zhodnotili jsme práci v
jednotliv˘ch dílnách. 

Vánoãní zpívání v kostele ve Valtífiovû  
Pfied Vánoci se dûti se‰ly v kostele ve Valtífiovû, kde jsme

pofiádali tradiãní Vánoãní zpívání pro v‰echny, kdo se chtûli
sejít a spoleãnû si zazpívat vánoãní koledy. 

Projektov˘ den „My v Evropû“ 
Nová ‰kolní akce má za úkol zábavnou formou seznámit

Ïáky s evropsk˘mi státy, s jejich pfiírodními a kulturními zají-
mavostmi, se Ïivotem  obyvatel, národní kuchyní a zvyky.

Îáci byli rozdûleni do skupin, kaÏdá skupina se opût vy-
stfiídala na v‰ech stanovi‰tích.

V první skupinû státÛ byla Velká Británie, Itálie, Nûmecko
a ·v˘carsko.Ve Velké Británii se pil ãaj, probûhlo seznáme-
ní s královskou rodinou; v Itálii si Ïáci vyrábûli náhrdelníky a
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skupin, kaÏdá ze skupin nav‰tívila v‰echna stanovi‰tû.
„V Chorvatsku“ vidûli suven˘ry v podobû mu‰lí a písku, velké
mnoÏství fotografií a pohlednic a seznámili se s chorvatskou
národní kuchyní a populární hudbou. „V ¤ecku“ si vlastno-
ruãnû pfiipravili typick˘ pokrm fiecké kuchynû tzatziky, „v Pol-
sku“ si vyzkou‰eli pfiíbuznost jazyka a poslechli si hudební
ukázky z repertoáru zpûvaãky Ewy Farny. 

Plánované akce v bfieznu  
Pfied velikonocemi je‰tû plánujeme tradiãní Velikonoãní v˘-

tvarné a pracovní dílny s v˘robou velikonoãních dekorací a
pletením pomlázky, zúãastníme se sportovní soutûÏe „Silov˘
trojboj“ pofiádané Mûstskou policií v Ústí n.L. a v závûru mû-
síce uspofiádáme pfii pfiíleÏitosti 

Dne uãitelÛ Den naruby a Barevn˘ den. 

Vzdûlávání pedagogÛ 
Od prosince loÀského roku se pedagogové ‰koly zúãast-

nili celé fiady vzdûlávacích akcí: 
Hodnocení ÏákÛ
Ekoateliér-Tanãící stoly,veselé Velikonoce,veselé hraní 
Kudy z nudy - v˘uka âJ podle RVP 
Korespondence pro management Z· 
Ukázkové hodiny ãinnostního uãení Tvofiivá ‰kola - âj,M 

M.ProkÛpková, fieditelka ‰koly

jiné ozdoby z tûstovin obarven˘ch do národních barev; v Nû-
mecku Ïáci poznávali nûmecká slovíãka a srovnávali ceny
zboÏí; ve ·v˘carsku byla prezentace zase obohacena vlast-
ními zku‰enostmi a záÏitky.

T˘den fyzického a du‰evního zdraví - projekt na pod-
poru pohybov˘ch aktivit, zdravé v˘Ïivy a du‰evního
zdraví 

V rámci tohoto t˘dne zorganizovali vyuãující tematick˘ den
„Poznej a chraÀ“ , kdy Ïáci nejdfiíve spoleãnû shlédli doku-
mentární film o problematice viru HIV a nemoci AIDS v Afri-
ce, v jednotliv˘ch skupinách se pak vûnovali aktivitám k této
problematice, napfi. vytváfieli postery na základû informací
vyhledan˘ch na internetu. Dal‰í aktivity byly inspirované v˘-
ukov˘m materiálem projektu Jeden svût na ‰kolách.Dal‰ím
tematick˘m dnem byl Den zdraví, jehoÏ cílem bylo porovnat
zásady správné v˘Ïivy s vlastními stravovacími návyky, vy-
poãítat si BMI, absolvovat nûkolik testÛ zdatnosti, nauãit se
mûfiit tepovou frekvenci nebo se seznámit se základy orien-
tálního tance. Dal‰í den probûhla instruktáÏ první pomoci pod
vedením lektora ââK a vodního záchranáfie.  V rámci tohoto
t˘dne byly zafiazeny prvky v˘chovy ke zdraví do jednotliv˘ch
vyuãovacích pfiedmûtÛ, napfi. 1 hodina tûlesné v˘chovy byla
vûnována cviãení jógy pod vedením cviãitelky.

Projektov˘ den „My v Evropû“  
V dal‰ím cestování po Evropû jsme nav‰tívili ·panûlsko,

¤ecko, Chorvatsko a Polsko. Îáci byli opût rozdûleni do
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Co nového v Základní škole Velké Březno

V úter˘ 4. bfiezna vyrazili Ïáci devát˘ch tfiíd se sv˘mi uãiteli na tradiãní náv‰tûvu Prahy, bûhem níÏ si prohlédli nejv˘znam-
nûj‰í praÏské památky a na závûr dne zhlédli v Národním divadle ãinohru Babiãka. Centrum Prahy si Ïáci prohlíÏeli v mal˘ch
skupinkách veden˘ch vÏdy jedním uãitelem a teprve v divadle se v‰ichni se‰li a dívky se rychle pfievlékaly do sv˘ch ‰atÛ.
V‰em - dívkám i chlapcÛm - to moc slu‰elo.

Na zaãátku bfiezna se 4. tfiída na‰í základní ‰koly zúãastnila ozdravného poby-
tu v Lánovû u Vrchlabí. Dûti pod vedením paní uãitelky Kováãové strávily krásn˘
t˘den pln˘ zábavy a poznávání. Na snímku vidíte dûti na v˘letû na âerné hofie
(1299 m n. m.). Cesta moderní kabinkovou lanovkou „âernohorsk˘ expres“ se
v‰em líbila.

Zápis do 1. tfiídy probûhl 15. a 16. 1.
v horní budovû základní ‰koly. V‰e na-
svûdãuje tomu, Ïe od záfií se otevfiou
dvû první tfiídy. Letos poprvé ãekaly na
dûti paní uãitelky v kost˘mech pohád-
kov˘ch bytostí. Na snímku princezna
(paní uãitelka Kadlecová) s na‰í novou
Ïaãkou.
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6. 3. 2008 probûhlo na  Základní ‰kole ve Velkém Bfieznû finále recitaãní soutûÏe  pro  1. stupeÀ. Nejdfiíve se uskuteãnila
tfiídní kola, kter˘ch se zúãastnilo více neÏ 100 recitátorÛ. Do finále, které se uskuteãnilo za pfiítomnosti vefiejnosti, postoupi-
lo celkem 32 ÏákÛ. Îáky pfiivítala slavnostnû vyzdobená aula a porota sloÏená z uãitelek 1. stupnû. SoutûÏ probûhla ve tfiech
kategoriích. Odmûnûni byli nakonec v‰ichni úãastníci. Hlavní odmûny pro soutûÏ zajistilo SdruÏení Ïen Velkého bfiezna a Val-
tífiova, Ïáci obdrÏeli krásné knihy od firmy Vltava Stores.

Zapomenutí hrdinové je název interaktivního
programu ústeckého muzea, které chce v jeho
prÛbûhu pfiiblíÏit ÏákÛm lidi, ktefií proÏili 2. svûto-
vou válku a aktivnû se zapojili do odporu proti na-
cismu. Ne náhodou jsou mezi tyto hrdiny vybráni
Nûmci Ïijící kdysi na Ústecku. Autofii mûli v
úmyslu ukázat dûtem, Ïe ne kaÏd˘ Nûmec byl fa-
‰ista.

V prÛbûhu programu Ïáci 9.A a 9.B pracovali s
pojmy úzce spjat˘mi s válkou (napfi. Mnichovská
konference, Protektorát âechy a Morava aj.) i s
pojmy v‰eobecn˘mi (domov, hrdina, pfiítel atd.). 

V závûru programu dostali je‰tû jeden úkol -
zjistit ve svém okolí, jak lidé (napfiíklad jejich pfií-
buzní) proÏívali válku, a napsat o tom pfiíbûh.

Netradiãní pfiedání vysvûdãení pfiipravily paní uãitelky Liãmanová a Kadlecová pro svoje tfiídy. Dûti dostaly vysvûdãení v
zubrnickém skanzenu a Ïáci z 3.A si pro nûj dokonce pfiijeli historickou drezínou.
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HASIâI HLÁSÍ, INFORMUJÍ
V  I. ãtvrtletí roku 2008 jednotka

SDHO Velké Bfiezno uskuteãnila 18 v˘-
jezdÛ a 2x drÏela pohotovost na sou-
ãásti, coÏ si vyÏádalo 38 hodin aktivní-
ho nasazení pfii prÛmûrné úãasti 4,7 ha-
siãe na zásah.

V 9 pfiípadech ‰lo o poÏáry :
■ rHofiící osobní automobil (Ta‰ov)
■ rPoÏár komína (Tûchlovice - statek)
■ rHofiení izolací kabelÛ (lesní garáÏ v
prostoru Maleãov - Kojetice - Sedlo)
■ rPoÏár chaty (VaÀov)
■ rHofiení hrabanky, ro‰tí a jehliãnatého
kefie (Valtífiov)
■ rPoÏár v objektu b˘valého hotelu
„Máj“ (Ústí nad Labem)
■ rPoÏár chaty (Stfiekov pod hradem)
■ rPoÏár pergoly - zahradní altán
(Velké Bfiezno)
■ rPoÏár chatky (Velké Bfiezno)

V 5 pfiípadech ‰lo o odstraÀování
padl˘ch stromÛ:
■ r1x Zubrnice - T̆ ni‰tû - Doubravice
■ r1x Ole‰nice
■ r1x Homole - Haslice
■ r1x Maleãov
■ r1x Zubrnice

PfieváÏnû po prÛbûhu vichfiice
EMMA. V 1 pfiípadû ‰lo o asanaci vo-
zovky po nehodû (Velké Bfiezno -
ByÀov). 1x se uskuteãnilo námûtové
cviãení organizované HZS Ústí nad
Labem v hotelu „Vladimír“ v Ústí nad
Labem.  Ve 2 pfiípadech ‰lo o plané po-
plachy (Ol‰inky - Topstep, Ol‰inky -
obytn˘ dÛm).

Jednotka se nároãné v˘jezdové ãin-
nosti zhostila dobfie. Pochvalnû byla
hodnocena pfii cviãení v hotelu „Vladi-
mír“.

Ve zdokonalovací ãinnosti se usku-
teãnila 1 kondiãní jízda, 3x se uskuteã-
nila porada velitelÛ.

V ostatní ãinnosti bylo odpracováno
48 hodin na úklidu garáÏe a pfiíslu‰en-
ství, 8 hodin v administrativû, 10 hodin
pfii pomoci obci (poráÏení uschl˘ch a
nemocn˘ch stromÛ), dále byla dováÏe-
na voda na pfiírodní kluzi‰tû ve Valtífio-
vû.

Dne 19. 12.2007 jednotka oslavila
10. V˘roãí svého vzniku a pÛsobení
(ustavena 17.11.1997), za úãasti sta-
rosty obce a zástupcÛ, dále zástupcÛ
okolních obcí (Zubrnice, Homole), zá-
stupcÛ HZS Ústí nad Labem a sdûlova-
cích prostfiedkÛ. Pochvalnû byla hod-
nocena ãinnost za celé období, zejmé-
na pak pfii nasazení za mimofiádn˘ch
událostí (povodnû 2002, 2004 a niãivé-
ho vûtru 2006). Kladnû byla hodnocena
péãe o svûfiené prostfiedky a údrÏba
zafiízení hasiãárny a garáÏe.

Pfii pomoci obci v kulturní ãinnosti byl
zaji‰Èován poÏární dozor pfii kulturních
akcích - Akademie Z·, Obecní ples,

Ma‰karní ples, Dûtsk˘ ma‰karní karne-
val.

K vnitfinímu Ïivotu jednotky ãlenové
sdûlují, Ïe z jednotky odstoupili Pavel
Mary‰ka a Antonín Hovorka z osobních
dÛvodÛ. Jednotka nadále pokraãuje v
náboru nov˘ch mlad˘ch ãlenÛ zejména
k zaji‰tûní v˘jezdové ãinnosti.

âlenové jednotky s povdûkem hod-
notí kázeÀ obãanÛ v období topné se-
zóny, která se ch˘lí ke konci, Ïe nedo-
‰lo k Ïádn˘m mimofiádn˘m událostem,
ani pfii oslavách Silvestra.

V nadcházejícím období v‰ak upo-
zorÀujeme na zákaz vypalování trav-
ních porostÛ a zakládání ohÀÛ, které by
nebyly pod náleÏitou kontrolou. Vhod-
né je pálení ohnû pfiedem nahlásit na‰í
souãásti na tel. 475 228 880.

Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel

Patrik  Panocha  - zástupce velitele

ÚdrÏba techniky. - Na horním obrázku je poÏární cviãení „Hotel Vladimír“.
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Fotbalové jaro je pfiede dvefimi 
Velkobfiezenská Jiskra nepochybuje o záchranû

Dlouhá zimní pfiestávka
je za námi a fotbalisté a
jistû i pfiíznivci Jiskry se
tû‰í na zahájení mist-
rovsk˘ch bojÛ v I.A tfiídû
Ústeckého kraje. A to i

navzdory tomu, Ïe po nepodafiené pod-
zimní ãásti sezóny ná‰ muÏsk˘ t˘m ob-
sadil aÏ dvanáctou pfiíãku v tabulce,
tedy tûsnû nad pásmem sestupu a jed-
noznaãn˘m cílem tedy zÛstává co nej-
dfiíve se dostat do klidnûj‰ích vod a hrát
bez nervozity pûkn˘ fotbal.

Hned v úvodním jarním kole nás v
sobotu 29.3. v Rumburku ãeká tûÏk˘
soupefi, domácímu FK se na podzim
dafiilo, figuruje na 6. místû a jak˘koliv
bodov˘ zisk by byl pro nás povzbuze-
ním do dal‰ích zápasÛ. Hned ve dru-
hém jarním kole 5.4. hostíme doma ve
Velkém Bfieznû v ústeckém derby t˘m
Chlumce a uÏ zde se bude lámat se-
stupov˘ chleba, neboÈ ná‰ soupefi je
poslední v tabulce a na‰e v˘hra s ním
uÏ by ho prakticky pasovala do pozice
prvního sestupujícího. Nebudu zde uvá-
dût kompletní program v‰ech jarních
mistrovsk˘ch zápasÛ, na‰i pfiíznivci jej
najdou ve skfiíÀce Jiskry u prodejny
Jednoty a kaÏdé dal‰í utkání je prezen-
továno i na plakátech a v ústeckém
tisku.

Bez poctivé zimní pfiípravy by byly ja-
kékoliv záchranáfiské cíle utopií a proto
na‰i fotbalisté letos zahájili pod vede-
ním trenérÛ V. Jirkovského a R. Klase-
ra nezvykle brzy, uÏ 9. ledna. Tréninky
3x v t˘dnu byly o víkendech prokládány
pfiípravn˘mi turnajov˘mi a pfiátelsk˘mi
zápasy vesmûs na umûlém travnatém
povrchu v Ústí, Ne‰tûmicích, Tepli-
cích, Brozanech ãi Dûãínû s muÏstvy
od krajského aÏ po okresní pfiebor. Sa-
motné v˘sledky nejsou aÏ tak dÛleÏité,
úspû‰nost byla 50 % (5 v˘her, 1 remí-
za, 5 poráÏek), hlavní bylo najít opti-
mální herní styl muÏstva, zapracovat do
nûj nové hráãe a najít základní kostru
t˘mu.

A nyní jsme u toho, co bude na‰e fa-
nou‰ky a sportovní vefiejnost hodnû za-
jímat - jak jsme posílili, kdo nov˘ do
muÏstva pfii‰el, kdo ode‰el. Hned v
úvodu je tfieba poznamenat, Ïe v prÛ-
bûhu zimní pfiestávky do‰lo v kádru Jis-
kry k malému zemûtfiesení.

Nov˘mi posilami jsou pfiedev‰ím
brankáfi M. Valenta, hráã Teplic napo-
sled hostující v muÏstvu Oldfiichova v
krajském pfieboru. Dal‰í v˘raznou posi-

lou by mûl b˘t St. Ptáãek, kter˘ kdysi uÏ
ve V. Bfieznû pÛsobil a získali jsme jej
na hostování z Pfiestanova v˘mûnou za
·Èastného. Ptáãkov˘ch zku‰eností,
pfiehledu chtûjí trenéfii vyuÏít na postu
stopera, kter˘ byl na‰í Achillovou
patou. Dále jsme získali z Ne‰tûmic zá-
loÏníka Zabloudila, z MojÏífie mladého,
prÛbojného útoãníka Pavlíka a na
dobré cestû je jednání o hostování zá-
loÏníka J. Ondrejkoviãe ze ·tûtí, kter˘
hrál na podzim krajsk˘ pfiebor v Îatci.

Kromû tûchto pûti v˘‰euveden˘ch
hráãÛ nám zÛstávají na prodlouÏeném
hostování Franûk a Pozníãek ze Svá-
dova (do nûj jsme naopak pÛjãili V.
Demãenka), a beci Hudec z Ne‰tûmic
a Pechánek z Prackovic. 

Co se t˘ãe odchodÛ - z hostování v
Jiskfie jsme vrátili Svádovu brankáfie
Bla‰ka, Ravelu záloÏníka Vy‰atu,
Chlumci útoãníka Veselého, Valtífiovu
univerzálního ¤ezáãe, Ne‰tûmice pfies
ná‰ dal‰í zájem o záloÏníka ·anovské-
ho nebyly ochotny prodlouÏit hostová-
ní. Co nás hodnû trápí je skuteãnost, Ïe
rok od roku ub˘vá v kádru Jiskry hráãÛ,
ktefií pocházejí z Velkého Bfiezna, resp.
z velkobfiezenského regionu a jsou na-
‰imi odchovanci. Dlouho jsme pfie-
mlouvali napfi. Spálenku nebo Radlu,
aby se vrátili k fotbalu, bohuÏel marnû.
Z bratrÛ Dvofiákov˘ch se Jaromír uÏ
definitivnû rozhodnul hrát jen ve Valtí-
fiovû, s Martinem jsme pro jaro pevnû
poãítali, ale nakonec se pro nedostatek
ãasu na pfiípravu rovnûÏ rozhodnul pro
prodlouÏení hostování ve Valtífiovû.
Kdysi velk˘ talent D. Králíãek, abolvent
fotbalové ‰koly v Bl‰anech, je spokojen
s tím dál kopat jen tfietí tfiídu okresu v
Loveãkovicích. ·okem pro nás bylo po
skonãení podzimní ãásti sezóny prohlá-
‰ení b˘valého kapitána M. Kulhánka,
Ïe definitivnû konãí s fotbalem (ve
sv˘ch 27. letech!).

Samozfiejmû chápeme, Ïe v˘kon-
nostní fotbal dnes nikoho neuÏiví a Ïe
dÛleÏitûj‰í je práce a rodina, ale pfiesto
si myslíme, Ïe pfii tro‰e dobré vÛle lze
v‰e skloubit tak, aby se dalo stíhat
obojí. Nabízí se otázka, jestli nejde
spí‰e o pohodlnost, pfiíprava a trénink
zvlá‰tû v zimním období není nic pfií-
jemného a nûkdy i trochu bolí, ale bez
toho se na krajské úrovni hrát nedá.
TakÏe z tûch „místních“ uÏ nám v muÏ-
stvu zbyli jen J. Kratochvíl, Cimpl, pfiíle-
Ïitost pomalu dostává loÀsk˘ doroste-
nec Matrka, obãas zaskoãí je‰tû doro-

stenec Lap‰o, po del‰í dobû zavinûné
zranûním snad znovu zaãne Po‰ík, ...a
tím to konãí! 

Jak se fiíká, mÛÏe se nám to nelíbit,
mÛÏeme proti tomu protestovat, ale to
je v‰e, co s tím mÛÏeme dûlat, násilím
nikoho hrát fotbal nedonutíme. Tolik
jenom na vysvûtlenou tûm pfiíznivcÛm,
ktefií neví jak to chodí a vyãítají v˘boru
FK, Ïe dûlá z Jiskry cizineckou legii.

MládeÏnick˘ fotbal
Na‰i dorostenci hrající okresní pfiebor

zahájili pfiípravu na jarní ãást soutûÏe,
kterou zaãínají v nedûli 30.3. zápasem
ve Skoroticích, poãátkem tohoto mûsí-
ce. Vûfiíme, Ïe si povedou lépe neÏ na
podzim, ve kterém obsadili v tabulce aÏ
páté místo, aãkoliv byli povaÏováni za
jednoho z favoritÛ na prvenství. Îe se
tak nestalo je dílem ‰patné tréninkové
morálky i úãasti na zápasech a pfiispû-
la k tomu nespornû i skuteãnost, Ïe v
prÛbûhu soutûÏe pfieru‰il svou ãinnost
z osobních dÛvodÛ jejich trenér Martin
·uma. Dobrou zprávou je to, Ïe jmeno-
van˘ se ke sv˘m svûfiencÛm od jara
vrací a dokonce jako novopeãen˘ ab-
solvent trenérského kursu.

DruÏstvo star‰ích ÏákÛ zahajuje své
mistrovské zápasy v okresním pfieboru
je‰tû o nûco pozdûji, konkrétnû v nedû-
li 27.4. domácím zápasem s Petrovice-
mi. Vzhledem ke znaãné generaãní v˘-
mûnû, která nastala pfied zahájením
soutûÏe loni na podzim, nemÛÏeme
chtít od chlapcÛ zázraky a úspûchem
bude, podafií-li se jim k jedinému zatím
získanému bodu nûjaké dal‰í na jafie
pfiidat a opustit poslední místo v tabul-
ce.

Závûrem bychom chtûli apelovat na
na‰e fanou‰ky i na v‰echny obyvatele
obce, ktefií mají rádi sport a zvlá‰tû fot-
bal, aby chodili na‰e t˘my podpofiit
svou náv‰tûvou na hfii‰ti Jiskry v hoj-
nûj‰ím poãtu neÏ dosud. Mrzí nás, Ïe
poãet obyvatel Velkého Bfiezna a Valtí-
fiova neustále narÛstá, zatímco ná-
v‰tûvnost na‰ich zápasÛ má klesající
trend. Budeme rádi, pokud tímto ãlán-
kem oslovíme i ty nové a mlad‰í spolu-
obãany, ktefií by nám chtûli pfiivést své
kluky a sami pomoci jak˘mkoliv zpÛso-
bem v práci pro velkobfiezensk˘ fotbal.
Dvefie, resp. brány hfii‰tû Jiskry jsou
otevfieny v‰em.                   17.3. 2008  

Ing. Václav Luká‰, 
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno
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HASIâSKÉ  VOZIDLO
Takto doufáme Ïe ná‰ hasiãsk˘ sbor
vybaven nebude.

Zima se pomalu louãí, a tak jsme za-
ãali s pfiípravou na jarní ãást okresního
pfieboru. Jako kaÏd˘ rok probûhla pfií-
prava v tûlocviãnû ve Vernefiicích. Od
poloviny února do konce bfiezna sehra-
jeme ‰est pfiípravn˘ch zápasÛ na
umûlé trávû na Stfiekovû s t˘my Plos-
kovic, Tfiebu‰ína, Velkého Bfiezna, do-
rostu Ne‰tûmic, VaÀova a Terezína.
Jsou to pfiípravné zápasy, proto tolik
nezáleÏí na v˘sledku, ale hlavnû na
sladûní muÏstva. To zÛstalo k na‰í ra-
dosti proti podzimní ãásti beze zmûn.
Do konce sezóny u nás zÛstává na ho-
stování  Martin Dvofiák a z hostování
se vrací ¤ezáã. Dal‰ím dÛleÏit˘m
bodem se stalo sníÏení stavu hostují-
cích hráãÛ, kmenov˘mi hráãi se stali
Koko‰ka a J. Dvofiák. Vzhledem k ome-
zen˘m financím na‰eho klubu si na
pfiestupy a hostování pfiispívají i samot-
ní hráãi, coÏ znaãí jejich zájem u nás
hrát a my jsme jim za to vdûãní. Na‰ím
cílem je dûlat radost fanou‰kÛm a funk-
cionáfiÛm Valtífiova dobr˘mi v˘sledky
a pokusit se udrÏet 4. místo v tabulce,
které nám pfiíslu‰í po podzimní ãásti.

Problém, s kter˘m se nyní pot˘káme,
je vandalství v na‰em areálu. Je jisté,
Ïe to dûlají  nûkteré skupinky místních

dûtí. Místo hraní fotbálku, k ãemuÏ je
hfii‰tû urãeno, trhají potahy ze stolÛ,
kopou ‰pinav˘m míãem o fasádu
kabin, kopou si o stfiídaãky, z kter˘ch uÏ
opadává omítka, kopou na branku, pfie-
stoÏe jsou tam pásky. Také nûkdo
házel kameny do vûtráku a luxfer. My
se snaÏíme, aby brankovi‰tû zarostlo,
okolí bylo upravené a ãisté a tuto práci
kazí pár nevychovan˘ch dûtí. Proto
jsme zaãali budovat tréninkové hfii‰tû,
kam si  mÛÏou chodit dûti kopat a bude
mimo areál.

Závûrem bych chtûl pozvat v‰echny
fanou‰ky dne 29.3.2008 od 15.00 hod.
na na‰e hfii‰tû, kde sehrajeme první
mistrovsk˘ zápas proti Tisé.

Soupiska jaro 2008:
J. Dvofiák, M. Dvofiák, Berjak, Egers-

dorf, Hemza, D.·umpík, P. ·umpík,
R̆ dl, Lízr, âíãovsk˘, Koko‰ka, Ka‰ák,
¤ezáã, ·tosek, Skoãdopol, Leskota,
Turek, Pa‰ek, ·rámek, Joná‰, Br˘da,
Verner, Charvát, trenér - M.Hlaváãek.

Za TJ Spartak Valtífiov 
David ¤ezáã

TJ Spartak Valtífiov

Humorn˘m objektivem... Zápis do matefiské ‰koly
JiÏ od února se nûktefií rodiãe

zajímají o vyhlá‰ení zápisu do
matefiské ‰koly ve Velkém Bfiez-
nû. Starost rodiãÛ o zafiazení
dûtí do pfied‰kolního vzdûlávání
je opodstatnûná. Z matefiinky do
základní ‰koly letos pfiestoupí 17
pfied‰kolákÛ. V této návaznosti
se pak stejn˘ poãet míst v ma-
tefiské ‰kole uvolní. Ze zájmu ro-
diãÛ je pravdûpodobné, Ïe nebu-
dou v‰echny dûti do pfied‰kolní-
ho vzdûlávání pfiijaty. Potfiebu
zafiadit dûti do pfied‰kolního zafií-
zení mají i rodiãe z pfiilehl˘ch
obcí - ByÀov, Homole. Zápis dûtí
se uskuteãní v termínu od 5. do
7. kvûtna bûhem provozní doby
‰kolky. Pfiednost na zafiazení
mají dûti rok pfied nástupem do
‰koly, ostatní dûti budou po zápi-
se pfiijaty dle stanoven˘ch kritérií
matefiské ‰koly.

Jana Jaro‰ová,
fieditelka matefiské ‰koly SnûÏenka - Adélka Mitová
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VáÏení ãtenáfii,
V posledním zpravodaji starosta idylicky

ohodnotil uplynul˘ rok 2007,v‰e se podafii-
lo,v‰em je dobfie,nikdo nemá co dodat
,natoÏ mít dÛvod k nespokojenosti.Zfiejmû
byl ovlivnûn blíÏícími se vánocemi.

Jak˘ tedy ve skuteãnosti rok 2007 byl ?
Na‰e sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ si

bylo vÏdy vûdomo,Ïe existence politické
strany zejména v malé obci, kterou na‰e
obec je, vede k rozdûlení obyvatel.K tomu
také po volbách do‰lo a tak v obci máme
hrstku straníkÛ s pár pfiíznivci a ostatní ob-
ãany obce.

Aby bylo jasno, ODS je pravicová strana
a jejím cílem je propagovat a prosazovat
vládní politiku.

BohuÏel vláda se roze‰la se sv˘mi pfied-
volebními sliby, dûlá nepopulární politiku,
proti vÛli více jak 75% obyvatelstva âR.

âe‰i mají s politick˘mi stranami letité
‰patné zku‰enosti,  nevûfií jim a strany se
netû‰í Ïádné oblibû vefiejnosti.V na‰í obci
tomu není jinak !

Ihned po volbách ODS usilovala o para-
l˘zu nezávisl˘ch zastupitelÛ, coÏ se jim v
koalici s âSSD podafiilo.Nezávislí zastupi-
telé byli zafiazeni do komisí bez jak˘chkoliv
rozhodovacích pravomocí.

Tímto skutkem se ale stalo,Ïe koalice
nemá Ïádné osobnosti, protoÏe je to na-
rychlo sestavené uskupení  lidí, ktefií se v
minulosti nikterak vefiejnû aktivnû neanga-
Ïovali.

K úsmûvné koalici ODS s âSSD je nutno
dodat,Ïe od âSSD oãekávali pracující a
nízkopfiíjmové skupiny obyvatel oporu.

Podpisem koaliãní smlouvy v obci se v
koalici slab‰í âSSD vytratila a je jak˘msi
hlasovacím strojkem ODS. Úsmûvná
proto,Ïe v âR jde o nesmifiitelné politické
rivaly.Ne v‰ak ve Velkém Bfieznû, kde do-
stali pár bezv˘znamn˘ch funkcí z vdûku a
zapomnûli na svÛj volební program.

I to je poãin, vedoucí  ke ztrátû dÛvûry-
hodnosti politick˘ch stran.

Rada obce v ãele s místostarostou a sta-
rostou, ktefií vÏdy mají na srdci blaho obãa-
nÛ obce,ale o tomto blahu mají jiné  pfied-
stavy. Posuìte sami :

-poãátkem roku skokovû zdraÏilo vodné o
10,-Kã/m3,coÏ je o tfietinu více.DÛvodem
byly pfiipravované obecní investice kon-
krétnû vodovodní pfiivadûã z Le‰tiny.

Ve skuteãnosti se v‰ak vodovod nepohnul
a prostfiedky byly pouÏity na nákup vody od
SãVK Ústí, za dvojí vodné a vyvrtal se vrt
nad Richterov˘mi,draÏ‰í neÏ 3 hlub‰í vrty
za Vítovem dohromady, stojí 800 tis.Kã.

-v‰ichni platíme vysoké stoãné.Je to tím,
Ïe obãané platí ãást stoãného za pivovar a

to proto, Ïe náklady na ãi‰tûní pivovar-
sk˘ch vod jsou 3x vy‰‰í neÏ komunálních
vod a platíme v‰ichni stejnou cenu.Kromû
toho pivovar neplatí poplatky za vypou‰tû-
né vody, ale v‰ichni obãané je platí.âistiã-
ka je prokazatelnû vlastnictvím obce.K
tomu na‰i obec je‰tû majitel Drinks unionu
zaÏaloval z dÛvodu odmítnutí pfievodu ma-
jetku âOV obcí a v rozporu s právními
pfiedpisy, poru‰uje vlastnická práva obce.

Jak vodné tak stoãné od nového roku po-
v˘‰ilo o nav˘‰ené DPH.Starosta,  jiÏ rok
jedná s majitelem Drinks unionu o urovná-
ní sporu,ale vûci se nikam nepohnuly.Sta-
rosta by mûl neprodlenû konat.

-z rozvojov˘ch programÛ obce, se zcela
vytratila v˘stavba nájemních bytÛ a bytÛ
pro dÛchodce i kdyÏ obec pfiijímá stále
dal‰í a dal‰í Ïádosti o tyto byty.A tak obec
koupila budovu starého zámku na základû
nepfiesn˘ch informací,neboÈ renomované
realitní kanceláfie tvrdí,Ïe takov˘to star˘ a
objemn˘ objekt je tûÏko prodejn˘.KdyÏ uÏ
jej obec vlastní, navrhuji jej po rekonstruk-
ci  vyuÏívat jako penzion pro dÛchodce.Ko-
alice,ale chce objekt rekonstruovat a ná-
kladem bezmála 30 mil.Kã zde vybudovat
obecní úfiad.Plánovat obecní úfiad za vsí je
rarita a kromû toho má obec funkãní úfiad v
centru obce.Staãí jej za zlomek shora uve-
dené ãástky zateplit a zorganizovat vnitfiní
uspofiádání jednotliv˘ch pracovi‰È.Obec
má jiné naléhavûj‰í problémy, neÏ budovat
duplicitní úfiad.

Dále se u ‰koly vybudovalo dûtské hfii‰-
tû,coÏ je dobr˘ ãin,ale to je huben˘ v˘sle-
dek za rok práce.

-o 10% se nav˘‰ilo nájemné v obecních
bytech.V obytném souboru Vítov se pfiedaly
2 obytné domy s dvanácti byty,které jsme
zahájili.My nezávislí jsme se pfied volbami
usnesli,Ïe budou nabídnuty zaãínajícím
mlad˘m rodinám, Ïenám samoÏivitelkám,
dÛchodcÛm, uãitelÛm a hasiãÛm, tedy sku-
pinám,které neopl˘vají penûzi a musí  fie‰it
své bydlení.

Rada obce,je ale jiného názoru,neboÈ v
nich zdraÏila nájemné a to razantnû,posuì-
te sami -ze stávajících 18,-Kã/m2 na 38,50
Kã/m2.OdÛvodÀují to trÏním chováním-
tedy brzkou návratností .

¤íkají,Ïe v‰ichni zájemci s touto cenou
souhlasí .Je ale v‰eobecnû známo,Ïe na
v˘bûr nemûli, zkrátka zaplaÈ a nebo jdi.

Zde by bylo od vûci  vysvûtlit lidem,jak
rychle se vrátí prostfiedky vloÏené do pfii-
pravovaného obecního úfiadu za vsí a ji-
n˘ch podobn˘ch akcí, o které vedení obce
usiluje, hrazené z na‰ich daní  ?

- na druhé stranû rada obce pfiestala
úãtovat nájemné SdruÏení provozovatelÛ
âOV za uÏívání âOV,ve v˘‰i cca 80 tis
Kã/mûsíãnû. Pfiitom pronájem obecního
majetku je obvyklé hospodafiení obce, tedy

podnikání obce, které je pfiíjmovou poloÏ-
kou rozpoãtu obce.Dochází tak ke krácení
pfiíjmÛ a poru‰ování právních norem.

Automaticky se tak nabízí také
otázka,proã mají ostatní platit nájem,kdyÏ
jiní nemusí ?

V fiadû pfiípadÛ souãasné vedení obce
vedlo zbyteãné spory se skupinami obyva-
tel, tak tfieba:

-skupinû obãanÛ odmítali prodat zahrád-
ky,na kter˘ch se desetiletí pachtili a dali
jim najevo, Ïe zde mají jiné nejasné úmys-
ly.Po peripetiích jim je nakonec prodali,ale
za ãtyfinásobek obvyklé ceny, s odÛvodnû-
ním,Ïe jde vlastnû o stavební parcely..KdyÏ
se pak obãané obrátili na své stavební spo-
fiitelny o pÛjãky,byli odmítnuti,protoÏe
nejde o stavební parcely.Pfiitom platná pra-
vidla prodeje jsou jasná.

Solidní by tedy alespoÀ bylo,aby obec
zabezpeãila pfievod zahrad na stavební po-
zemky.BohuÏel nesolidním jednáním je
„zatlaãili do kouta, kde  zbylo pouze koupit
nebo nekoupit.O tom, Ïe nejde o stavební
parcely v‰ichni vûdí !  

- obec zaãala prodávat ãást obecních
bytÛ jejich uÏivatelÛm za více neÏ dvojná-
sobnou cenu oproti bytÛm prodávan˘m v
pfiedchozím roce 2006. Jde o sociální byty
a rada jim vlastnû fiíká „sociálnû slab‰í ob-
ãané, vezmûte sv˘ch ãtvrt milionu Kã, tyto
staré byty si kupte a opravte“..Je v‰eobec-
nû známo,Ïe byty oproti pfiedchozímu roku
podraÏily o 12% a ne o 120%.To je skoro
rozdíl.

MoÏná by se radní mûli zamyslet a podí-
vat, komu to vlastnû byty prodávají.Navrh-
li jsme byty prodat za meziroãní nav˘‰ení o
cca o 12% oproti roku 2006.Ty co na nû ne-
dosáhnou, nechat v klidu bydlet dál, even-
tuelnû jim nabídnout odpovídající náhrad-
ní byty, ale za stejné ceny a pomoci jim se
stûhováním, budou-li souhlasit.

Teprve po tlaku kupujících a nezávisl˘ch
zastupitelÛ, byla sníÏena kupní cena.

Na druhé stranû jednají se SdruÏením
âOV , které ovládá  majitel Drinks unionu,
o moÏném bezúplatném pfievodu obecního
majetku ãistírny v hodnotû desítek milionÛ
Kã,vûdomi si rizik dal‰ího rÛstu cen stoã-
ného, ale i jin˘ch rizik. Jde totiÏ o mono-
polní zafiízení v obci. I zde se nabízí otázka
proã vlastním obãanÛm se prodává draho a
cizím se zvaÏuje dát  klidnû i zadarmo.

Jak z toho ?
Je tfieba jednat se zastupiteli i s proble-

matiky znal˘mi spoluobãany,ktefií Vás nejen
vysly‰í,ale také budou ochotni Vás hájit.Já
k nim patfiím a urãitû nebudu sám.

Z dlouhodobého hlediska je tfieba se zú-
ãastnit voleb a dát hlas tûm,kter˘m dÛvûfiu-
jete a nedat na plané sliby.Neúãast u voleb
znamená,Ïe volíte ty,které byste nevolili.

NÁZORY OBâANÒ POD âAROU - (pfiíspûvky ãtenáfiÛ otiskujeme bez pravopisné a grafické úpravy)

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007
TROCHU JINAK
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VáÏení ãtenáfii,
Uji‰Èuji Vás, Ïe tento pfiíspûvek pí‰i

nerad a vÛbec ne, abych se zviditelnil, ãi
získal popularitu.

Myslel jsem si, Ïe slovo cenzura se vy-
skytuje po roce 1989 pouze v uãebnicích
dûjepisu.Spletl jsem se, neboÈ ji Rada obce
maskující se marketinkovou a propagaãní
komisí opût zavedla, aby nebyly nepohodl-
né pfiíspûvky obãanÛ zvefiejÀovány.Pevnû
vûfiím, Ïe si tyto fiádky nakonec pfieãtete.

Václav Burian
zastupitel a b˘val˘ starosta obce

K ãlánku pana Buriana
Nám koaliãním zastupitelÛm, ktefií získa-

li právoplatnû svÛj mandát v obecních vol-
bách v roce 2006, díky voliãÛm ktefií si
pfiáli zmûnu ve vedení této obce, je velmi
líto, Ïe p. Burian se postavil do role opo-
ziãního odpÛrce. Velmi upfiímnû se od po-
ãátku snaÏíme o co nejlep‰í spolupráci a
vûcnou diskuzi nad obecními problémy se
v‰emi zastupiteli SNK vãetnû pana b˘valé-
ho starosty. Zdálo se, Ïe jde spoleãnû nalé-
zat vhodná fie‰ení.

Na tento jeho ãlánek v‰ak nelze nereago-
vat. 

Jeho hodnocení politick˘ch stran pone-
cháváme bez komentáfie. Nedomníváme se,
Ïe ãlenové politick˘ch stran nemohou b˘t
této obci prospû‰ní, ale to jistû posoudí ob-
ãané sami. 

A nyní k v˘tkám ãinnosti Rady obce, sta-
rosty a místostarosty:

- ZdraÏení vody v loÀském roce bylo po
nûkolika letech stálé ceny nutné, aby byly
pokryty zvy‰ující se náklady na provoz
obecního vodovodu a kanalizace. Bylo
fiádnû doloÏeno ekonomick˘m rozborem a
projednáno zastupitelstvem. Bylo schvále-
no v‰emi zastupiteli vãetnû pana Buriana
usnesením ã.7/2007.

V‰em je jasné, Ïe v˘stavba pfiivadûãe
pitné vody z Le‰tiny, o nákladech pfiesahu-
jících 20 mil. Kã, je reálná pouze s dotací z
EU. V˘stavba nezaãala, protoÏe tyto dota-
ce dosud nebyly dostupné. Díky dlouhodo-
bému suchu zaãala b˘t obec ohroÏena ne-
dostatkem pitné kvalitní vody. Vrty za Víto-
vem díky suchu zkolabovaly a tak  nákup
vody od SâVaK a v˘stavba nového vrtu
byla nutná. 

-Neplatíme vysoké stoãné, kaÏd˘ je mÛÏe
porovnat s cenou jakou úãtuje SâVaK. Na-
rovnání sporu s Drinks Unionem o ãistiãku
není po mnoha pfiedchozích letech ostr˘ch
soudních sporÛ  vÛbec jednoduché. TûÏko
lze oãekávat, Ïe co se léta vyhrocovalo mÛ-
Ïeme za rok urovnat. O zpÛsobu narovnání
sporÛ se asi s p. Burianem neshodnem.

- p. Burian ví, Ïe novou v˘stavbu nájem-
ních bytÛ a bytÛ pro dÛchodce, pfii souãas-
n˘ch cenách více jak 1,0 mil za byt, si mÛÏe
obec tûÏko dovolit pouze z vlastních pro-
stfiedkÛ, bez dotací. Ví, Ïe jednou z podmí-
nek dotace, kterou získal na v˘stavbu no-
v˘ch bytÛ ve Vítovû je ztráta nároku na
novou dotaci po dobu pfií‰tích 3 let. Proto
jistû ví, Ïe dal‰í nová v˘stavbu bytÛ je pro
obec v tomto období nereálná.

- Koupû starého zámku se uskuteãnila se
souhlasem v‰ech ãlenÛ zastupitelstva vãet-
nû v˘slovného souhlasu p. Buriana. Jím na-
vrhovaná pfiestavba na penzion pro dÛ-
chodce byla v‰emi zastupiteli diskutována,
ale nebyla pfiijata jako reálná.  Projekt re-
konstrukce starého zámku na obecní úfiad,
knihovnu, klub, informaãní stfiedisko s do-
tací Norsk˘ch fondÛ pfiijalo zastupitelstvo
dvanácti hlasy, tedy nejen hlasy koalice. Je
podivné, Ïe pfied nûkolika lety Ïádal on sám
o pfievod starého zámku a domova dÛchod-
cÛ na obec, s odÛvodnûním Ïe tyto objekty
v centru obce by obec vyuÏila lépe a nyní se
mu toto umístûní zdá jako rarita.

- Pro nav˘‰ení nájemného v obecních
bytech o 10% hlasovali v‰ichni zastupitelé,
vãetnû pana Buriana, usnesením 36/2007.
Je to mnohem ménû neÏ umoÏnil zákon.
Dvanáct nov˘ch bytÛ za cenu 13,5 mil Kã
bylo obsazeno v souladu s usnesením minu-
lého zastupitelstva mlad˘mi rodinami a sa-
moÏivitelkami. Nájemné v tûchto nov˘ch
bytech bylo se souhlasem naprosté vût‰iny
zastupitelÛ stanoveno niÏ‰í neÏ umoÏÀovaly

dotaãní podmínky, ale vy‰‰í neÏ ve star˘ch
bytech a pfiesto je dotováno z obecního roz-
poãtu. Má b˘t dotováno na úkor ostatních
v˘dajÛ obce je‰tû více? 

- V˘tku o prodeji zahrádek odmítáme. P.
Burian ví, Ïe tyto pozemky jsou urãeny
dosud platn˘m územním plánem obce pro
obãanskou v˘stavbu a jsou to stavební po-
zemky. 

Od na‰ich pfiedstav vyuÏití tûchto po-
zemkÛ jako rozvojového území v centru
obce jsme ustoupili a dali pfiednost pfiání
zastupitelÛ SNK a nájemcÛ. Cena byla po
diskuzi stanovena v souhlasu s naprostou
vût‰inou zastupitelstva. Domnívám se, Ïe to
byl z na‰í strany vstfiícn˘ krok, v˘hodn˘ pro
nûkolik obãanÛ a jiÏ ménû v˘hodn˘ pro
celou obec.

- O prodeji obecních bytÛ v závûru loÀ-
ského roku byla vedena diskuze s nájemní-
ky pfiedev‰ím o cenû. Dohodnutá prodejní
cena vychází ze znaleckého posudku a byla
stanovena usnesením ã. 57/2007 v‰emi za-
stupiteli vãetnû p. Buriana. Není na‰í
vinou, Ïe cena prodeje bytÛ srovnatelného
domu o rok dfiíve byla stanovena chybnû,
na úkor pfiíjmÛ obce.

O v‰ech tûchto otázkách jsme s panem
Burianem nûkolikrát jednali a vyjasÀovali
si svá stanoviska. Jednali na zasedáních
zastupitelstva. Omlouvám se, Ïe jsme nuce-
ni tuto diskuzi opakovat na nûkolika fiád-
cích Zpravodaje kam nepatfií. Ale to by
byla dle názoru p. Buriana cenzura.

Omlouvám se v‰em ãtenáfiÛm. 
Ing. Miroslav Moucha

Obec Velké Bfiezno z ptaãí perspektivy.


