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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

CYKLISTICK¯ DEN - Ve ãtvrtek 29. kvûtna se Ïáci na‰í ‰koly pfiipojili k mezinárodní akci T̆ den
na kole pofiádané pro podporu dostavby cyklostezky z  Nûmecka do Rakouska. K pelotonu ães-
k˘ch a nûmeck˘ch cyklistÛ se pfiipojilo sedmdesát pût na‰ich ÏákÛ doprovázen˘ch panem uãite-
lem ·umou, panem fieditelem, paní uãitelkou Zatloukalovou a paní vychovatelkou Bou‰kovou. Cyk-
listy, starostu na‰í obce pana Mouchu hejtmana pana ·ulce na poãátku trasy Velké Bfiezno - Svá-
dov  pfiivítali hrou na flétny Ïáci 2. B paní uãitelky Zímové.

Slovo starosty obce
Je ãerven, konãí ‰kolní rok, nastává léto,

doba prázdnin a dovolen˘ch. BlíÏí se polo-
vina mého volebního období a proto mi do-
volte se podûlit s vámi  o dûní okolo nás.

âeská spoleãnost je stále více rozdûlována
vzájemn˘m bojem rÛzn˘ch stran o moc.
A tento boj je stále agresivnûj‰í. V‰ichni víme,
Ïe sociální, dÛchodová, zdravotní politika státu
je nutná reformovat, je nutné fie‰it mnohé zá-
sadní problémy. Ale kaÏd˘ návrh fie‰ení pfiedlo-
Ïen˘ jednou stranou druhá strana bojkotuje.
I kdyÏ jde o vûci které prosazovala v minulosti
také. Pfiitom nemá alternativní fie‰ení, ale
pouze zájem aby ti druzí neuspûli.  A je jedno,
Ïe dÛleÏité vûci se nefie‰í ke ‰kodû nás v‰ech.
Tyto politické zpÛsoby se ‰ífií i do jin˘ch oblas-
tí. Vadí mi tento styl, neochota a neschopnost
vûci fie‰it.

Agresivita a odpor jednûch k druh˘m se stá-
vají normou jednání. Fanou‰ci chodí na fotbal
se  porvat, neonacisté pofiádají provokaãní po-
chody aby mohli fiádit, demolovat, ‰ífiit strach.
Noviny se Ïiví senzacemi o korupãních skan-
dálech, vraÏdách a aférách z loÏnic znám˘ch
lidí, ‰mírováním v soukromí a nah˘mi fotkami
osmdesátileté hereãky. Diskuzí zda má stát
radar, zda má policie zasahovat proti rváãÛm
na stadionech, zda lze zakázat fa‰istické de-
monstrace, zda rodiãe mohou dát v˘chovn˘
pohlavek svému dítûti.  Zdá se, Ïe tyto negati-
va jsou pro ná‰ Ïivot rozhodující. Nejsou. Roz-
voj obãanské spoleãnosti závisí na iniciativû,
jednání a chování obãanÛ a ne na hádkách po-
litikÛ. I kdyÏ si je obãané zvolili.

Je ‰tûstím, Ïe velká ãást odpovûdnosti za fií-
zení spoleãnosti byla ze státu pfienesena na
samosprávy krajÛ a obcí.  Krajské samosprávy
se aktivnû zasazují o rozvoj jednotliv˘ch oblas-
tí. Budují prÛmyslové zóny, nacházejí nové in-
vestory. Staví dálnice, opravují silnice, roste ob-
chodní síÈ i pfiíleÏitost ke sportovnímu i kulturní-
mu Ïivotu obyvatel. Mnoho investic smûfiuje do
infrastruktury a zlep‰ení Ïivotního prostfiedí.
V dÛsledku toho se v posledních letech  pod-
statnû sníÏila nezamûstnanost a rostly i reálné
pfiíjmy obyvatel, i kdyÏ díky zavedení poplatkÛ
a rÛstu cen mnohem pomaleji neÏ bychom si
pfiáli.

Dobrou zprávou je, Ïe lidé se pfiestávají spo-
léhat na v‰eobjímající stát a berou svÛj osud do
vlastních rukou. Díky tomu na‰e spoleãnost
prosperuje pfies v‰echny nepfiíznivé vlivy.

I my,  pfii rozvoji na‰í obce a Ïivota v ní, se
mÛÏeme spoléhat pfiedev‰ím na svÛj um, úsilí
své a na‰ich obãanÛ. Dobrou zprávou je, Ïe
koneãnû bylo zahájeno ãerpání zdrojÛ z EU
a tak budeme moci zv˘‰it znaãnû omezené
zdroje obecního rozpoãtu.

VyuÏití tûchto zdrojÛ EU v‰ak vÛbec není
jednoduché. Musíme ve v˘zvách ministerstev
a ROP hledat vhodné tituly a vypracovat tako-
vé Ïádosti, aby pfiesvûdãily a v tlaãenici Ïada-
telÛ se prosadily.  V loÀském i leto‰ním roce
jsme se na vyuÏití tûchto dotací intenzivnû pfii-
pravovali a i dále se pfiipravujeme. Nûkteré
na‰e Ïádosti o dotace jiÏ byly akceptovány.
Z tûchto dotací byla provedena rekonstrukce

ústfiedního vytápûní v základní ‰kole, postave-
no nové dûtské hfii‰tû, zahajuje v˘stavba spor-
tovního hfii‰tû u ‰koly.  Nyní mÛÏeme podávat
i na‰e Ïádosti o dotace z EU. Pokud uspûjí,
bude to v˘znamn˘ poãin v rozvoji na‰í obce.

Dotace hodláme vyuÏívat pfiedev‰ím na pro-
gram investiãních  priorit oblastí  v pofiadí:

■ ‰kolství, dûti a mládeÏ
■ vodní hospodáfiství
■ komunikace a vefiejná prostranství
■ byty a vefiejné stavby
■ podpora soukrom˘ch a ostatních investic

do vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb a turistiky
Z omezeného rozpoãtu jsme realizovali

v uplynulém období opût ãást dlouhodobého
programu obnovy místních komunikací ( opravu
ulice Na V˘sluní a ve Vítovû k Hanu‰Ûm).
Jsme rádi, Ïe jsme tím pomohli naplnit i voleb-
ní program SNK.        (Pokraãování na str. 2)
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(Dokonãení ze str. 1)
Byla dokonãena  (i kdyÏ s obtíÏemi), v minulém
volebním období pfiipravená v˘stavba bytÛ
Markéta ve Vítovû.

Po náv‰tûvû sídli‰tû na Severní terase
musím konstatovat, Ïe údrÏba a ãistota vefiej-
n˘ch prostranství v na‰í obci je na velmi dobré
úrovni díky pracovníkÛm obecního úfiadu.

Dále pokraãujeme i v dlouhodobém progra-
mu oprav obecních bytÛ a revitalizace vefiej-
n˘ch prostranství. Nadále podporujeme v˘stav-
bu bytÛ a bytov˘ch domÛ v obci.

Velké investice pfiipravujeme vloÏit do oprav
budov ‰kol a do potfiebného zv˘‰ení kapacity
matefiské ‰koly. Dal‰í investice pfiipravujeme do
vodního hospodáfiství 

Dafií se za pomoci obãansk˘ch sdruÏení,
‰kol, sportovních klubÛ rozvíjet spoleãensk˘
Ïivot v obci. V uplynulém období probûhlo nû-
kolik velmi úspû‰n˘ch spoleãensk˘ch akcí, za-
jímav˘ch pro dûti i dospûlé.

Jsou ale i vûci, které se nedafií. Neoãekáva-
li jsme tak ohromn˘ zájem o umístûní dûtí od
záfií v matefiské ‰kole. Nedafií se nám dosta-
teãnû pfiekonávat apatii nûkter˘ch obyvatel
k obecnímu dûní. Velmi málo vás pfii‰lo na be-
sedy radních s obãany, pofiádan˘ch v dubnu

v Tivoli i v lodûnici. Nefunguje informování oby-
vatel o spoleãensk˘ch akcích pofiádan˘ch
v obci.  Málo funguje komunikace mezi námi
v‰emi. 

Neúspûchem je, Ïe ãást obyvatel se dosud
nepovaÏuje za obãany spoluodpovûdné za
svou obec, svÛj domov. Jejich zájem o domov
konãí za prahem jejich obydlí. Zájmy sousedÛ
jsou jim lhostejná. Vefiejná prostranství v obci
jsou cizinou, kterou pouze projedou cestou do
svého obydlí. Územím kam je moÏno vyváÏet
své odpadky, niãit laviãky, zneãi‰Èovat je sv˘mi
psy.  Cizinou, která je nezajímá, o kterou má
povinnost se starat nûkdo jin˘.  Je mi líto Ïe se
nedafií pfiekonat propast mezi moje - obecní.
Propast mezi Obcí  a obãanem. 

M˘m pfiesvûdãením je obec - spoleãenství
obãanÛ. ObãanÛ, ktefií ji celou povaÏují za
svou, za svÛj domov. Kter˘m není jedno, Ïe je-
jich spoleãn˘ majetek nûkdo niãí, Ïe jejich spo-
leãn˘ domov nûkdo zneãi‰Èuje. Ktefií jsou ná-
pomocni ve zvelebení své obce a mají zájem
o Ïivot v ní. Ktefií dokáÏí hájit nejen svÛj, ale
i spoleãn˘ obecní majetek  a spoleãn˘ obecní
Ïivot pro sebe i své blízké. Ktefií hájí své i obec-
ní zájmy a jsou ohleduplní ke sv˘m sousedÛm.

Je ‰tûstím na‰í obce, Ïe vût‰ina obyvatel ta-

kov˘mi obãany je. V létû získáme dotace na re-
vitalizaci dal‰ích dûtsk˘ch hfii‰È a v˘sadbu ze-
lenû. Byli bychom velmi rádi, kdyby se opût
na‰li dobrovolníci, ktefií pomohou s dílãími pra-
cemi pfii jejich oplocení, v˘sadbû zelenû a osa-
zování prolézaãek. U‰etfiené peníze za doda-
vatelské zaji‰tûní tûchto prací, by pomohly pfii
nákupu dal‰ích herních konstrukcí. Prosím, aby
maminky doprovázející své dûti na tato hfii‰tû
se cítily spolumajitelkami a bránily devastaci je-
jich hfii‰È.

Dovolte mi podûkovat v‰em obûtav˘m obãa-
nÛm obce za jejich nezi‰tnou pomoc a práci ve
prospûch celé obce, nás i na‰ich dûtí. Jmeno-
vitû Ïenám Obãanského sdruÏení, hasiãÛm,
sportovním klubÛm Jiskra i Spartak, uãitelÛm
i ÏákÛ na‰ich ‰kol i v‰em dal‰ím obãanÛm,
ktefií dobrovolnû pracovali, sázeli, organizovali,
pomáhali i pfiispûli darem nebo finanãní ãást-
kou na rÛzn˘ch akcích.

Vûfiím, Ïe na podzim bude zase vidût dal‰í
v˘sledky na‰í práce a budu moci informovat
o úspû‰n˘ch Ïádostech o dotace. 

Závûrem vám v‰em pfieji krásné léto, pûk-
nou dovolenou, hodnû zdraví, pohody a vzá-
jemného porozumûní.

Ing. Miroslav Moucha
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VáÏení obãané, chtûla bych Vás informovat o nutnosti vãasného a
správného pfiedkládání  úkolÛ stanoven˘ch aktivizaãním plánem ke kon-
trole.  Nejdfiíve vysvûtlím, co je aktivizaãním plánem mínûno. Aktivizaãní
plán vypracovává pfiíslu‰n˘ orgán pomoci v hmotné nouzi na základû
zji‰tûn˘ch skuteãností vÏdy, pokud je pfiíspûvek na Ïivobytí poskytován
déle neÏ 6 mûsícÛ. Jedná se tedy o osobu, která je v hmotné nouzi (tedy
její pfiíjem, pfiípadnû pfiíjem spoleãnû posuzovan˘ch osob po odeãtení pfii-
mûfien˘ch nákladÛ na bydlení nedosahuje ãástky Ïivobytí nebo dosahu-
je sám nebo spolu s pfiíspûvkem na Ïivobytí ãástky Ïivobytí, ale nepo-
staãuje k zabezpeãení odÛvodnûn˘ch nákladÛ na bydlení a sluÏby s byd-
lením bezprostfiednû spojené). 

Obãanovi, kter˘ splÀuje shora uvedené ustanovení,  je potom moÏné
vyplácet pfiíspûvek na Ïivobytí a pokud je tento pfiíspûvek na Ïivobytí vy-
plácen déle neÏ 6 mûsícÛ, vypracovává se s obãanem aktivizaãní plán. 

Aktivizaãní plán by mûl smûfiovat ke zv˘‰ení moÏností osoby fie‰it její
stav hmotné nouze - zejména tedy obsahuje stanovení postupu a ãaso-
vého harmonogramu plnûní jednotliv˘ch opatfiení, cílÛ, které mají b˘t pfii
fie‰ení hmotné nouze osoby dosaÏeny, dále aktivit na stranû pfiíjemce
dávky nebo spoleãnû posuzované osoby a zcela jistû i nástrojÛ a opat-
fiení, které budou ze strany orgánu pomoci v hmotné nouzi pouÏity, vãet-
nû rozsahu spolupráce s tímto orgánem. Aktivizaãní plán se vypracová-
vá písemnû, jeden v˘tisk dostane osoba nacházející se v hmotné nouzi
a jeden v˘tisk zÛstává pracovníkovi orgánu pomoci v hmotné nouzi. 

Od doby, kdy je aktivizaãní plán na základû platn˘ch právních pfiedpi-
sÛ uvádûn a realizován v praxi, objevili a objevují se stále tací obãané,
ktefií se snaÏí v‰emoÏn˘mi zpÛsoby obejít tuto svoji povinnost pfiedklá-
dání aktivizaãního plánu a dokonce se objevují i pokusy o podvody. Ob-
jevují se tendence fal‰ování podpisu zamûstnavatelÛ,  pfiípadnû telefon-
ního ãísla zamûstnavatele nebo uvádûní neexistujících telefonních ãísel,
potaÏmo neexistujících  adres zamûstnavatelÛ a orgán pomoci v hmotné
nouzi, kter˘ má kontrolní povinnost a zákonnou moÏnost ovûfiit vûrohod-
nost aktivizaãního plánu obãana, následnû zjistí, Ïe obãan nacházející se

v hmotné nouzi se o druh práce, kter˘ uvádí v aktivizaãním plánu, vÛbec
nezajímal a ani se tam nedostavil. Jak je v˘‰e uvedeno, toto jednání
mÛÏe b˘t kvalifikováno jako podvodné a obãan na základû takov˘chto
pokusÛ mÛÏe nejen pfiijít o nárok na vyplácení dávek pomoci v hmotné
nouzi, ale mÛÏe b˘t i trestnû stíhán. 

Apeluji tedy na Vás v‰echny, ktefií máte zákonnou povinnost spolu-
pracovat se zdej‰ím orgánem pomoci v hmotné nouzi (neboÈ je Vám vy-
plácen pfiíspûvek na Ïivobytí)  a pfiedkládat v pravideln˘ch termínech své
úkoly stanovené v rámci aktivizaãního plánu ke kontrole, abyste svoji po-
vinnost plnili vÏdy fiádnû, vãas a takov˘m zpÛsobem, na kterém se s or-
gánem pomoci v hmotné nouzi dohodnete. U‰etfiíte si tak nepfiíjemná jed-
nání, které pfiirozenû vypl˘vají z moÏn˘ch pokusÛ o neplnûní a nedodr-
Ïování shora uvedeného postupu.                     Pavlína Linková,

O.Ú., Velké Bfiezno

Upozornûní pro majitele
pejskÛ a nájemce pozemkÛ

Nezapomnûli jste? ProdluÏujeme termín do
konce ãervence 2008  pro platby nájmu z po-
zemkÛ a poplatky za pejsky. Tak, jak je jiÏ zvy-
kem, mÛÏete zaplatit do pokladny na obci
Velké Bfiezno u paní Ippoldtové. Pokud bude-
te chtít platit pfies  úãet, zde je ãíslo úãtu:

450781/0300, v.s. pozemky 10192131, v.s. 
poplatek za pejska 1341.
Do zprávy pro pfiíjemce napi‰te své jméno. Dûkuji a v‰em pfieji

krásné léto.                                           Ippoldtová Ivana
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Zpráva o ãinnosti obce  na jafie  2008
Finanãní hospodafiení obce za leden aÏ

duben 2008 je vyrovnané, v souladu s plá-
novan˘mi pfiedpoklady. Bylo projednána
v zastupitelstvu obce bez váÏn˘ch pfiipomí-
nek

V tomto roce byla pfiipravována a provedena
fiada akcí oprav a investic.

OranÏové hfii‰tû - víceúãelové sportovní hfii‰-
tû u Základní ‰koly. 

Obec získala dotaci 1,0 mil Kã od Nadace
âEZ. V tûchto dnech byla zahájena v˘stavba
která bude ukonãena do konce ãervence. Ve
spolupráci s budoucím uÏivatelem, Základní
‰kolou, je zaji‰tûn provoz hfii‰tû po jeho do-
konãení a pfiedání dodavatelem. MoÏnost vyu-
Ïívat hfii‰tû bude mít nejen ‰kola pro v˘uku, ale
i vefiejnost. Dne 4 záfií bude slavnostní otevfie-
ní hfii‰tû.

Zateplení dolní budovy Z· a v˘mûna oken -
na na‰i Ïádost nám byla pfiiznána Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí dotace ve v˘‰i 2,1 mil
Kã. V nejbliÏ‰í dobû bude podepsána dotaãní
smlouva a nejpozdûji do 1 roku budou v dolní
budovû základní ‰koly instalována plastová
okna a zateplena pÛda a tím sníÏena energe-
tická nároãnost této budovy.

V základní ‰kole se pfiipravuje rekonstrukce
sociálních zafiízení k zahájení v˘stavby je‰tû
v tomto roce. Tûm, kdo tato WC nav‰tívili, jistû
nemusím zdÛvodÀovat v˘znam této akce.

Probíhá projektová pfiíprava zateplení obvo-
dového plá‰tû, v˘mûna oken a zmûna vytá-
pûní v matefiské ‰kole. Pfii pfiijímacím fiízení
dûtí pro pfií‰tí ‰kolní rok se projevil neoãeká-
vanû velk˘ zájem o umístûní dûtí. Z kapacit-
ních dÛvodÛ bylo nutno celou fiadu dûtí odmít-
nout. ProtoÏe bude i v pfií‰tích letech kapaci-
ta ‰kolky nedostateãná, bude nutné roz‰ífiit
‰kolku o jednu tfiídu. Urychlenû pfiizpÛsobuje-
me projekt, hledáme potfiebné finanãní zdroje
a zkrácení v˘stavby tak, aby bylo moÏno co
nejdfiíve uspokojit více zájemcÛ o umístûní dí-
tûte.

V akcích vodního hospodáfiství byla dokon-
ãena v˘stavba vodního zdroje u Drtiãe, a pfii-
pravuje se v˘stavba vodojemu ve Vítovû. Zpra-
covává se Ïádost o dotaci na Pfiivadûã pitné
vody z Le‰tiny na ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí. Pfiipravena je i v˘stavba posílení ãerpa-
cí stanice odpadních vod v Hraniãáfiské ulici.
Dokonãena byla i vodohospodáfiská studie
zpracovaná Klastrem Aqarius - koncepãní ma-
teriál mapující potfiebné úpravy vodovodní a ka-
nalizaãní sítû v obci.

ProdlouÏení cyklostezky k Tivoli a dále k Dû-
ãínu bylo úspû‰nû projednáno a zafiazeno do
investiãní akce Ústeckého kraje a bude reali-
zováno v pfií‰tím roce. Díky vstfiícnosti investo-
ra a primátora mûsta Ústí n.L. bylo dofie‰eno
i financování této akce.

V ãervnu byly podány Ïádosti o dotace z Re-
gionálního operaãního programu na Rekreaãnû

sportovní areál pískovny Valtífiov a DÛm peão-
vatelské sluÏby v Aleji sportovcÛ.

Na pfiechodu státní silnice u zastávky v ko-
lonce byly osazeny sloupy osvûtlení pfiechodu.
Stále chybí dokonãení vodorovného dopravního
znaãení na pfiechodech této velmi frekventova-
né silnice, kterou opravuje Ústeck˘ kraj. V létû
na ní budou je‰tû provádûny opravy mostÛ
pfies Homolsk˘ a Ole‰nick˘ potok. 

Podle dlouhodobého plánu byly provedeny
opravy povrchu ulic Na vyhlídce a ve Vítovû
k Hanu‰Ûm. 

Pfied dokonãením je rovnûÏ  studie doprav-
ního znaãení celé obce s návrhem jeho úprav.
Její souãástí je i odborn˘ návrh bezpeãnostní-
ho fie‰ení znaãnû frekventovaného námûstí
u Základní ‰koly.

Za spolupráce Ing. Vavfiicha a p. Horálka byl
vypracován návrh na revitalizaci ozelenûní
fiady vefiejn˘ch ploch v obci, kter˘ bude po-
stupnû realizován. Prvním poãinem bylo vysa-
zení Ïiv˘ch plotÛ z thují u nového parkovi‰tû
u Adonisu, u trati v parãíku u SluneãkÛ a stro-
mofiadí lip podél cyklostezky ve Valtífiovû
v rámci akce Den zemû. V˘sadby thují se
úãastnily dûti z Praktické ‰koly a Základní ‰koly
pod vedením sv˘ch uãitelÛ a za pomoci pra-
covníkÛ obecního úfiadu.

Lípy ve Valtífiovû sázeli obãané z Valtífiova
s pomocí pracovníkÛ obecního úfiadu a hasiãÛ.

V létû budou postaveny pfiístfie‰ky nad sbûr-
n˘mi místy tfiídûného odpadu u pískovny ve
Valtífiovû a na dolním námûstí ve VB. 

Koneãnû jsou u konce zdlouhavá jednání
o pfievodu Hájeãku do vlastnictví obce a bude
moÏno zaãít s jeho pfiípravou pfiemûny na le-
sopark. V této souvislosti bych vás upozornit
na velmi v˘znamnou a zajímavou realizaci re-
vitalizace areálu Velichova na penzion a rekre-
aãní areál, jehoÏ otevfiení je plánováno jiÏ
v tomto roce.

Se smluvními partnery na v˘stavbû areálu
rodinn˘ch domkÛ na Vítovû I bylo projednává-
no urychlení této v˘stavby tak, aby bylo v‰ech
plánovan˘ch  60 domkÛ v dohledné dobû v této
krásné lokalitû  dokonãeno. 

Dále probíhala jednání o se soukrom˘mi sta-
vebníky o podmínkách a podpofie bytové v˘-
stavby souborÛ Vítov II, Vítov IV a u kolonky ve
Valtífiovû.

Domy Markéta ve Vítovû, pfiipravené k v˘-
stavbû v minulém volebním období,  byly do-
konãeny a obsazeny nájemníky. Dokonãení se
neobe‰lo bez problémÛ, náklady na jejich pofií-
zení se pro chyby v projektové dokumentaci
a pfiípravû jejich v˘stavby  zv˘‰ily o 3/4 mil Kã,
které bylo nutno dotovat navíc z obecního roz-
poãtu. 

Stále probíhá prodej obecních bytÛ ve Valtí-
fiovû a Litomûfiické ulici, zahájen je prodej
obecních bytÛ v Dûãínské ulici. Realizuje se v˘-
mûna dal‰ích stfie‰ních oken pÛdních bytÛ

a plynofikace celkem ãtyfi obecních bytÛ. Pro-
vádí se opravy stfiech po nedávné prÛtrÏi mra-
ãen. Zastupitelstvo projednalo problematiku
dluhÛ na nájemném z obecních bytÛ, které do-
sahují jiÏ 1,4 mil Kã. Dosavadní jednání s ne-
platiãi o nápravû mûly pouze omezen˘ úãinek.
V nejbliÏ‰í dobû budou proto ukonãeny nájem-
ní smlouvy s nejvût‰ími neplatiãi, ktefií budou
vystûhováni. 

¤adu jednání jsme absolvovali na podporu
získání dotací na provoz a vybavení jednotky
na‰ich hasiãÛ, jejichÏ zásluÏné ãinnosti  si jistû
v‰ichni velmi váÏíme. V jednání je i získání zá-
sahového vozidla náhradou za starou cisternu
Liaz a dodávkového vozidla pro zaji‰tûní men-
‰ích zásahÛ. Dûkuji touto cestou v‰em spon-
zorÛm ktefií hasiãÛm pfiispûli na jejich vybave-
ní.

Dobrou spolupráci rozvíjíme s obcemi sdru-
Ïen˘mi v Mikroregionu Velkobfiezensko. Pod-
pofiili jsme jejich Ïádosti o dotace z fondu roz-
voje venkova ústeckého kraje a spolupracuje-
me na spoleãném projektu rozvoje informaãní
struktury.

V obci se uskuteãnila celá fiada spoleãen-
sk˘ch akcí a akcí pro dûti jako :

ãarodejnice ve Velkém Bfieznû i Valtífiovû,
v˘stup na Mile‰ovku, bûh zámeck˘m parkem,
Hejbni kostrou na hfii‰ti FK Jiskra, Dûtsk˘ den
- jarmark u základní ‰koly, Dûtsk˘ den na hfii‰-
ti ve Valtífiovû, Závod autoveteránÛ, Vinné trhy.
Tyto akce organizovaly na‰e ‰koly, Obãanské
sdruÏení Ïen, Státní zámek, TJ Spartak Valtí-
fiov. V‰echny tyto akce byly hojnû nav‰tívené
a úãastníci se dobfie bavili.

Ve ãtvrtek 29. kvûtna projel obcí 50 ãlenn˘
peloton mezinárodní cyklojízdy DráÏìany -
VídeÀ pofiádané Nadací Partnerství Grúnweis.
Tato akce byla uskuteãnûna na podporu v˘-
stavby cyklostezek a rozvoje cykloturistiky.

Peloton mûl v na‰í obci zastávku s prohlíd-
kou pivovaru, slavnostním pfiivítáním za úãasti
starostky Malého Bfiezna, starostÛ Velkého
Bfiezna, Zubrnic, Homole a Maleãova.  Ti po-
depsali memorandum na podporu cykloturistiky
a cyklostezek. Pfii slavnostním pfiivítání pfied-
vedlo své umûní 20 dûtí Z· na flétny. K pelo-
tonu se zde pfiipojil hejtman ústeckého kraje
Ing. Jifií ·ulc, starosta Stfiekova, tajemník ma-
gistrátu Ústí nad Labem a 70 dûtí na‰í základ-
ní ‰koly, které doprovodily peloton aÏ do Svá-
dova.

Toto je ve struãnosti pfiehled v˘znamnûj‰ích
ãinností v obci v uplynulém období mimo celé
fiady bûÏn˘ch pracovních úkolÛ. Dal‰í velká
práce nás ãeká v pfiípadû pfiijetí na‰ich Ïádostí
o dotace s realizací poÏadovan˘ch akcí.

Îádám proto na‰e obãany, odborníky v ob-
lasti projektování a inÏen˘rsk˘ch ãinností
o pomoc pfii jejich realizaci. Nabídnûte nám své
sluÏby.                 

Ing. Miroslav Moucha
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PPPPOOOODDDDùùùùKKKKOOOOVVVVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ     ÎÎÎÎEEEENNNNÁÁÁÁMMMM.... .... ....     
Obãanskému sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiovaza za je-

jich nezi‰tnou ãinnost pfii organizaci mnoha akcí pro dûti i dospûlé,
za dosavadní dary na  vybavení dûtsk˘ch hfii‰È ve v˘‰i cca 60 tis Kã
(houpadla ve Valtífiovû, laviãky v matefiské ‰kolce).  Za pfiípravu,
pomoc pfii získání dotace ministerstva pro místní rozvoj, organizaci
v˘stavby a dobrovolnou práci jich samotn˘ch i jejich pfiátel pfii v˘-
stavbû dûtského hfii‰tû 4 vûÏe u základní ‰koly, a za úmysl darovat
dûtem a obci dal‰í vybavení dûtsk˘ch hfii‰È ve v˘‰i pfiesahující 100
tis Kã. Za jejich pomoc pfii získání dotace z fondu hejtman na re-
konstrukci dal‰ích dûtsk˘ch hfii‰È v obci a jejich zámûr se svou prací
na nich podílet. Za iniciativu a pomoc se získáním dotace Nadace
âEZ na v˘stavbu víceúãelového sportovního hfii‰tû s umûl˘m povr-
chem u základní ‰koly.

Jistû souhlasíte abych  jim v‰em a kaÏdé zvlá‰È, za jejich krás-
nou dobrovolnou a nezi‰tnou práci ve prospûch na‰ich dûtí a celé
obce podûkoval. Ing. Miroslav Moucha

Hlásí se vám Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova

A uÏ tu máme dlouho oãekávané léto, dobu prázdnin a dovolen˘ch.
V‰em vám pfiejeme dobu klidu a pohody, vzájemného setkávání u grilu
v podveãerní pohodû. A co pro vás dûlá na‰e sdruÏení ?

Po úspû‰ném pfiedstavení „To vám byly dvû Ïabiãky“ se uskuteãnilo
dne 8. kvûtna sportovní klání „Hejbni kostrou!“ Poãasí nám pfiálo a tak
úãast sportovcÛ byla velká, utkání bojovná, ale v rámci fair play. Na‰i ne-
jmen‰í soutûÏili na opiãí dráze, kterou pro nû pfiipravili na‰i mladí pfiáte-
lé Va‰ek Novák a Honza Moucha. Jejich pomoc byla nezi‰tná, obûtavá
a pro nás nepostradatelná. Po soutûÏi na opiãí dráze si ti nejvytrvalej‰í
malí sportovci zahráli fotbálek, kde se jim celou dobu vûnovala paní
âerná. Dûkujeme. Dûvãata i Ïeny soutûÏily ve vybíjené, kde nás velkou
úãastí podpofiily dûti z Dûtského domova Stfiekov. MuÏi a chlapci si za-
hráli malou kopanou, kterou soudil p. ·Ûma a p. Kulhánek.  Na závûr
jsme zhlédli vystoupení historického ‰ermu. KaÏd˘ úãastník sportovního
odpoledne si odnesl domÛ sladkou odmûnu a keramickou medaili s
logem sportovního odpoledne. Sportovní odpoledne se povedlo a doufá-
me, Ïe budete v‰ichni cel˘ rok trénovat, abychom se za rok opût se‰li v
je‰tû hojnûj‰ím poãtu. Touto cestou bychom je‰tû rády podûkovaly TJ
Jiskra, která nám umoÏnila pouÏít jejich nádhern˘ areál,  a.s. Raiffein-
senbank za finanãní podporu,  s.r.o.Procházka za dodání chutn˘ch bufi-
tíkÛ a a.s. Drinks Union. Zavzpomínat si mÛÏete nad na‰imi webov˘mi
stránkami  www.zenxvbv.cz.

A co chystáme ? Poãátkem nového ‰kolního roku bude otevfien nov˘
nádhern˘ sportovní areál na pozemku na‰í Základní ‰koly „OranÏové
hfii‰tû“ od a.s. âEZ a tak chystáme slavností otevfiení. Rády bychom pro
vás pozvaly rÛzné sportovní oddíly s krátk˘m pfiedvedením her moÏn˘ch
odehrát na tomto skvûlém moderním hfii‰ti. Máte dojem, Ïe stále slibu-

jeme dovybavení a modernizaci dal‰ích dûtsk˘ch hfii‰È a skutek - utek?
Díky na‰emu sdruÏení a OÚ se r˘suje finanãní podpora od zatím ne-
jmenovaného dárce. Chtûly bychom na‰e finanãní prostfiedky , které
jsme získaly z pofiádání rÛzn˘ch akcí (napfi. od nadace Divoké husy) spo-
jit a tím pádem u‰etfiit na montáÏi, dovozu a organizaci a nedûlat jednu
vûc dvakrát. Doufáme, Ïe se nám to podafií a na podzim opût pro vás
pfiipravíme zábavu kolem znovuotevírání dûtsk˘ch hfii‰È.

A co dále ? Mame v úmyslu pofiádat odpoledne v pfiírodû s pochodem
na Magnetovec jen pro odváÏné chlapce a dûvãata. Odborná firma ho-
rolezcÛ z Kladna by pro nás pfiipravila v korunách stromÛ lanoví rÛzn˘ch
‰plhadel a pfiechodÛ, sjezdÛ. 27.10.2008 chystáme opût lampiónov˘ prÛ-
vod. Na 15.listopadu máme jiÏ pozvané divadlo Rozmanitostí s pfiedsta-
vením Klaunsk˘ orchestr, kter˘ je vhodn˘ pro diváky od 5 do 90 let. Uva-
Ïujeme o pfiedstavení pro dospûlé s Danou Morávkovou a Janem Réva-
iem. 

Rády bychom po prázdninách ve spolupráci se Základní ‰kolou a
dr.Bärtlem otevfieli kurz  Práce s poãítaãem pro maminky i s hlídáním
dûtí. Náplní kurzu by byla v˘uka práce s poãítaãem, vyhledávání práce
pfies internet. Cena za 11lekcí  by byla cca 300,- Kã. Dále jsme byly
osloveny zku‰en˘mi  lektorkami anglického jazyka s praxí, které by u nás
rády otevfiely krouÏek anglického jazyka pro dûti od 3 do 7 let. V kurzu
by bylo  max. 10 dûtí , vyuãovací hodina by trvala 60 min a cena kurzu
na pololetí by ãinila 1 600,- Kã. Pokud budete mít o tyto kurzy zájem,
prosíme o vyplnûní pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek, které jsou pfiipraveny na na-
‰ich stránkách www.zenyvbv.cz nebo u pí. Martínkové. Podle va‰eho
zájmu by byly kurzy v pÛlce mûsíce záfií otevfieny.

V závûru chceme podûkovat v‰em místním dárcÛm za pfiíspûvky na
na‰e konto: ã.ú. 21265959/0300. 

V‰em pfiejeme krásnou dovolenou plnou slunce a pohody. 

SoutûÏ o nejhezãí okno a zahradu
I v leto‰ním roce probûhne, v mûsíci ãervenec, soutûÏ o nejhezãí okno

a zahradu. Pro velk˘ úspûch v loÀském roce a zájem obãanÛ se i letos
tato soutûÏ vyhla‰uje. Opût pÛjde o v˘hry ve formû finanãní odmûny!

Vûfiíme, Ïe tentokrát bude mnoho krásnû zdoben˘ch oken a zahrad a
tedy nelehké vybrat hlavní v˘herce.

UÏ máte zaplaceno?
Pfiipomínáme v‰em obãanÛm, Ïe poplatek za odpady na 2.pololetí 08

je do 31.srpna 2008!



Oznámení pro tatínky, maminky, dû-
deãky, babiãky i pro v‰echny ostatní,
ktefií chtûjí pomoci pfii opravû stávají-
cích dûtsk˘ch hfii‰È pro nejmen‰í dûti.

Vás v‰echny prosíme o Va‰í úãast
na brigádû, která probûhne v prÛbûhu
letních prázdnin na hfii‰tích v Aleji
sportovcÛ pfied Matefiskou ‰kolou, v
kolonce ve Valtífiovû a v ul. Na V˘slu-
ní ve Vítovû. Díky dotaci hejtmana Ús-
teckého kraje, spoluúãasti z obecního
rozpoãtu a finanãní spoluúãasti Obãan-

ského sdruÏení - Ïeny
Velkého Bfiezna a Valtí-
fiova dojde bûhem ãer-
vence a srpna k rekon-
strukci a dovybavení jiÏ
zmínûn˘ch hfii‰È. Vy, ktefií
jste ochotni pfiiloÏit ruku
k dílu, sledujte webové
stránky www.zenyvbv.cz

a v˘vûsní tabule Obãanského sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova, které jsou umístûné ve
Valtífiovû a ve Velkém Bfieznû u Jednoty, kde budou bliÏ‰í informace o termínech brigády

.                     M. Kulhánek
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Sekání trávy - uÏ je ãas!
Pfii kontrole obce jsme zjistili, Ïe je je‰tû spoustu nevyÏnut˘ch ploch, které jsou v soukromém

vlastnictví.  Vyz˘vám proto v‰echny tyto vlastníky, ktefií je‰tû nevyÏnuli svÛj pozemek (zahradu),
aby tak uãinili v nejkrat‰ím moÏném termínu. Pfiidejte se k nám, o snahu pûkného vzhledu obce! 

POLICIE PÁTRÁ PO
NEZNÁMÉM PACHATELI:

Pomozte s opravou dûtsk˘ch hfii‰È

Ná‰ domov, kter˘ dfiíve nesl název Domov DÛchodcÛ, existuje od roku 1945. Od té doby
do‰lo k mnoha zmûnám, vãetnû pfiístavby nového pavilonu. Od 1. 1. 2007 jsme 

se pfiejmenovali na Domov pro seniory. Nejnovûj‰í událostí bylo jmenování nové paní fiedi-
telky Pavlíny Kuãerové, která nás vede od zaãátku mûsíce ãervna leto‰ního roku. 

Na‰e sluÏby jsou urãeny pro seniory, pro osoby s demencí a Alzheimerovou nemocí. Po-
sláním na‰eho domova je poskytovat v‰em na‰im klientÛm kvalitní sluÏby v dÛstojném, bez-
peãném a pfiíjemném domácím prostfiedí. Respektujeme potfieby a pfiání v‰ech klientÛ ve
zdraví i nemoci. Na‰ím cílem je spokojen˘ klient i jeho rodina. V souãasné dobû máme ka-
pacitu 91 klientÛ. Pravidelnû pofiádáme akce o kter˘ch se mÛÏete dozvûdût na na‰ich strán-
kách www.domov-brezno.cz, v obci ve v˘vûsce u obchodu s potravinami, nebo pfiímo na ná-
stûnkách v domovû. Informace o aktuálních akcích Vám také ráda pfiedá ergoterapeutka nebo
sociální pracovnice. Na v‰echny na‰e akce srdeãnû vítáme v‰echny seniory z okolí! Pfiijìte
nás nav‰tívit a nechte se provést..

OZNÁMENÍ O UZÁVùRCE SILNICE ã. 261
¤idiãi pozor, dle vyjádfiení SsaÎ bude v ãervenci a v srpnu pokra-
ãovat plánovaná rekonstrukce silnice 261 spojující mûsta Ústí nad
Labem a Dûãín po pravém bfiehu fieky Labe. Poãítejte proto s ÚPL-
NOU  UZAVÍRKOU této silnice  v obci Tûchlovice.  Pro cestu do
Dûãína mÛÏete vyuÏít pfiívoz ve Velkém Bfieznû a dále pokraãovat
po silnici E 442 nebo objíÏìkou pfies krajské mûsto Ústí nad
Labem. Souãástí plánované rekonstrukce silnice 261 je také opra-

va dvou mostÛ na území obce Velké Bfiezno - Valtífiov, která probûhne rovnûÏ o letních prázd-
ninách. Jedná se o mosty pfies Ole‰nick˘ a Homolsk˘ potok. Poãítejte proto s OMEZENÍM v
tûchto úsecích.                   M. Kulhánek

Domov pro seniory Velké Bfiezno 
Poãítaãov˘ kurz pro obãany

pfiípadné poznatky prosím pfiedejte
(moÏno i anonymnû) na PâR OOP Valtífiov  
tel.: 475 228 452, fax: 475 228 020, 
email: uloopval@mvcr.cz 
■ kter˘ v dobû od 20:00 hod. dne 7. 3. 2008
do 04:50 hod. dne 8. 3. 2008 v obci Velké
Bfiezno, ul. Zadní v zahrádkáfiské kolonii, zpÛ-
sobil poÏár zahradního altánu, ãímÏ zpÛsobil
‰kodu ve v˘‰i 20 500,- Kã.
■ kter˘ v dobû od 17:10 hod. dne 19.4. 2008
do 09:30 hod. dne 20. 4. 2008, vnikl po roz-
pletení drátûného pletiva do areálu pivovaru ve
Velkém Bfieznû a následnû po vypáãení vcho-
dov˘ch dvefií odcizil z prodejního stánku ciga-
rety, alkohol a kasiãku s drobn˘mi mincemi,
ãímÏ zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 7 593,- Kã.
■ kter˘ v dobû od 19:00 hod. dne 22. 4. 2008
do 06:00. hod dne 23. 4. 2008, pfied domem
ãp. 153 v ul. Pod lesem ve Valtífiovû, odcizil
osobní motorové vozidlo ·KODA OKTÁVIA 1,9
TDI tmavû-zelené barvy, r.z. 2U21487 v hod-
notû 250 000,- Kã.

V minul˘ch letech byl pro obãany obce
uspofiádán poãítaãov˘ kurz. Na základû velké-
ho a trvalého zájmu o tento kurz bylo obecním
zastupitelstvem schváleno uspofiádání dal‰ího
kurzu.

Kurz se bude konat v poãítaãové uãebnû Zá-
kladní ‰koly v celkovém poãtu 10 dvouhodino-
v˘ch lekcí (od 18 do 19.30). Zahájen bude v
úter˘ 30. záfií a ukonãen v úter˘ 9. prosince.
Kurz bude pro 15 zájemcÛ. Symbolické kur-
zovné ãiní 300 Kã.

Chcete-li se seznámit se základy ovládání
PC, nebát se získávat informace z internetu a
posílat elektronickou po‰tu, je tento kurz urãen
pro Vás.  Pfiihlá‰ky a úhrada kurzovného se
pfiijímají na obecním úfiadu.
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KALENDÁ¤ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ NNNNAAAA    IIII IIII IIII ....     ââââTTTTVVVVRRRRTTTTLLLLEEEETTTTÍÍÍÍ     2222000000008888
■ 5.7. 2008, 10:00 hod., zámeck˘ park státní-
ho zámku Velké Bfiezno
Velkobfiezensk˘ sekáã, 6. roãník soutûÏe
v ruãním sekání parkové trávy. 
■ 19.7.- 2.8.
Letní tábor - Jemnice u Jindfiichova Hradce
■ 6.7. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti, di-
vadlo ·us Praha
■ 13.7. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti
■ 16.7. 2008, 19:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
PafiíÏ a Benátky v 17. a 18. století, 
Dua „La Vigana“. Komorní koncert v rámci Hu-
debního festivalu Mitte Europa.
■ 20.7. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti
■ 25.7. 2008, 18:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
To neznáte Hadimr‰ku, Zámeck˘ kinemato-
graf. âesk˘ film z roku 1931
■ 27.7. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti

■ 3.8. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti
■ 10.8. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti
■ 17.8. 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti
■ 20.8. 2008, 19:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Vidût sv˘m srdcem, 
Gabriela Vránová o sobû a s básníky, které má
ráda. Hudební doprovod D. Wiesner
■ 23.-24.8.2008, státní zámek Velké Bfiezno
Zámek v kvûtech, 3. ãást v˘stavy kvûtin: Kak-
tusy a sukulenty
■ 24.8.2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti, Di-
vadlo Matûje Kopeckého Praha
■ 29.8.2008, 18:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Advokát chud˘ch, zámeck˘ kinematograf.
âesk˘ film z roku 1941
■ 31.8 2008, 14:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Za pohádkou na zámek, pohádka pro dûti

srpen - záfií, hfii‰tû SPARTAK Valtífiov
konec prázdnin a dovolen˘ch je tady

■ 4.9. 2008, ‰kolní hfii‰tû Z·
slavnostní otevfiení víceúãelového sportov-
ního areálu „OranÏové hfii‰tû“ u Z· Velké
Bfiezno
■ 10.9.2008, 19:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Festival Ference Liszta
Marcell Horváth, Emese Mali. Koncert ‰piãko-
v˘ch maìarsk˘ch umûlcÛ.
■ 20.9. 2008, expedice Buková hora
15. roãník expedice Buková hora

záfií, domov seniorÛ Velké Bfiezno
zahradní slavnost Fonotest, kouzelník

■ 24.9.2008, 19:00 hod., 
státní zámek Velké Bfiezno
Duo Brikcius, Anna a Franti‰ek Brikciusovi.
Komorní koncert.
■ 26.9.2008, 18:00 hod.,  
státní zámek Velké Bfiezno
Dvanáct kfiesel, zámeck˘ kinematograf.
âesk˘ film z roku 1933.

záfií - fiíjen, hfii‰tû SPARTAK Valtífiov

Drakiáda

Ve II. ãtvrtletí roku 2008 uskuteãnila
jednotka SDHO Velké Bfiezno celkem
13 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 23 hodin
aktivního nasazení pfii prÛmûrné úãas-
ti 4,7 hasiãe na zásah.
V 1 pfiípadû ‰lo o poÏár komína ve
Velkém Bfieznû, ve 3 pfiípadech o od-
straÀování padlého stromu z vozovky
(Velké Bfiezno - Vítov u pfiehrady,
Le‰tina, ByÀov), ve 4 pfiípadech se
zasahovalo po dopravních nehodách
(2x Svádov - Ol‰inky 2, Velké Bfiez-

no - Vítov - auto v potoce, pomoc pfii vypro‰Èování, ByÀov - Homo-
le u Panny - pomoc pfii odtahu), ve 2 pfiípadech bylo provádûno od-
straÀování ropn˘ch látek z vozovky (Velké Bfiezno 2x), v 1 pfiípadû
bylo ãi‰tûní vagonu na Ïeleznici po pouÏití prá‰kového hasicího pfií-
stroje, 1 poplach byl plan˘. Jednotka se v˘jezdové ãinnosti zhosti-
la dobfie.

Ve zdokonalovací ãinnosti se uskuteãnilo ‰kolení fiidiãÛ (4 hasi-
ãi), dále externí ‰kolení velitelÛ (2 hasiãi). Jednotka se zúãastnila
v˘cviku organizovaného HZS v prostoru Velichov (5 hasiãÛ).

V údrÏbû svûfiené techniky bylo odpracováno 42 hodin (na v˘jez-
dovém vozidle LIAZ a AVIA, údrÏbû motorové pily, údrÏbû odûvÛ, do-
plnûní pûnidla, doplnûní d˘chacích pfiístrojÛ). V ostatní ãinnosti byly

odpracovány 2 hodiny pfii proplachování kanálu tlakové vody, 7 hodin
pfii údrÏbû podlahy v garáÏi. V pomoci OÚ ve Velkém Bfieznû bylo
provádûno kácení star˘ch a nemocn˘ch stromÛ (Valtífiov - 4 hasiãi),
dále se uskuteãnila pomoc pfii v˘sadbû a následn˘ch zálivkách
okrasn˘ch stromÛ - lip v úseku cyklostezky ve smûru od Valtífiova do
Velkého Bfiezna.

V aktivitách pfii spoleãensk˘ch akcích byl provádûn poÏární dozor
pfii plesu ÏivnostníkÛ v KD Tivoli, dále se uskuteãnila úãast na pofiá-
dání Dûtsk˘ch dnÛ ve Valtífiovû (4 hasiãi), v Malém Bfieznû (4 hasi-
ãi) a v Homoli u Panny (3 hasiãi).

Jednotka obdrÏela sponzorsk˘ dar od firmy INPEKO, dále od pod-
nikatele Jifiího Barbofiíka ze Lhoty pod Pannou. Jednotka za poskyt-
nuté dary vyslovuje touto cestou vfielé podûkování.

V závûru na‰í pravidelné relace ãlenové jednotky upozorÀují na blí-
Ïící se prázdniny ‰kolních dûtí, zejména na jejich poãátek a dále prÛ-
bûh, kdy dojde u dûtí k uvolnûní ze ‰kolních povinností. âlenové jed-
notky apelují na rodiãe ke zv˘‰ené ostraÏitosti k zamezení mimofiád-
n˘ch událostí (zacházení s ohnûm, pohyb v úsecích pfiehu‰tûné do-
pravy na silnicích, jízda na kole, koupání a pohyb v nekontrolovan˘ch
místech). 

Hasiãi vûfií v klidn˘ prÛbûh jako v letech pfiede‰l˘ch, kdy nedo‰lo
k Ïádn˘m závaÏn˘m událostem.

Za JSDHO Velké Bfiezno
Jaroslav Panocha, Patrik Panocha

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
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NÁZORY OBâANÒ POD âAROU - (pfiíspûvky ãtenáfiÛ otiskujeme bez pravopisné a grafické úpravy)

Obytn˘ soubor 61
rodinn˘ch domkÛ

Ke dne‰nímu dni je v obytném souboru 61
rodinn˘ch domkÛ ve Vítovû postaveno 33
domkÛ a 2 obytné domy s 12 byty. Celkem zde
nalezlo domov  45 rodin. Dal‰ích 6 pozemkÛ
bylo nyní prodáno zájemcÛm a zahájena v˘-
stavba dal‰ích domkÛ.

Znaãnou ãást produktivního vûku jsem pra-
coval v investiãní v˘stavbû a po ztrátû podpory
ve v˘‰i 400 000,-/1RD,která se pfied zahájením
stavby rozjednala, jsem nikdy nepfiedpoklá-
dal,Ïeˇv‰e bude postaveno za rok,ãi dva roky,
zvlá‰È,kdyÏ investofii jednotliv˘ch domkÛ nejsou
pfiedem známi.

Také jsem vûdûl Ïe Ïádná v˘stavba není
hladk˘ proces,kde není nic k fie‰ení.Nicménû
se zde podafiilo pro obec vyjednat a také reali-
zovat velmi v˘hodné podmínky realizace infra-
struktury kterou financovaly a realizovaly SSÎ
a.s. Praha.

V obci obãas zaslechnu kritiku od jedincÛ,
ktefií v této lokalitû nebydlí ,ale pro mû je smû-
rodatná spokojenost bydlících.

Z fiadou z nich jsem hovofiil o jejich bydle-
ní,které si nemohou vynachválit.I ve 2 obytn˘ch
domech,které byly i pfies v˘raznû draÏ‰í ná-
jemné ihned obydleny, by bylo dal‰ích zájemcÛ
celá fiada.

I pro obec je nová v˘stavby v˘znamn˘m
ekonomick˘m pfiínosem,neboÈ za kaÏdého no-
vého trvale bydlícího obãana získá obec na da-
ních 7500 Kã/roãnû.

O osud tohoto obytného souboru rodinn˘ch
domkÛ nemám Ïádné obavy a naopak mám
velmi dobr˘ pocit z dobrého díla.VÏdyÈ staãilo
z poãátku velmi málo a o tomto souboru
domkÛ, by se navÏdy pouze hovofiilo.

Václav Burian
Zastupitel obce

Oprava místní
komunikace ve Vítovû

Místní komunikace ve Vítovû od restaurace
k Hanu‰Ûm nebyla kvalitní.Byla sice zpevnûná
silniãními panely,ale byla nerovná.Bylo to také
dáno tím,Ïe se zde v nedávné minulosti opa-
kovanû budovala a opravovala podzemní infra-
struktura obce a zmínûné panely byly opako-
vanû pfiekládány.

SdruÏení nezávisl˘ch mûlo opravu této ko-
munikace ve svém volebním programu.Letos
se nám podafiilo ji také zafiadit do rozpoãtu
obce a nyní poloÏit nov˘ Ïiviãn˘ povrch.

Tímto poãinem se nám podafiilo zkulturnit
tuto ãást obce a zkvalitnit bydlení tamním
lidem.                                Václav Burian

zastupitel obce za 
SdruÏení nezávisl˘ch

Opravdu priority
Velkého Bfiezna?

VáÏení spoluobãané Velkého Bfiezna a Valtí-
fiova, nevím,zda si v‰ichni  uvûdomujete,Ïe jste
spoluvlastníky ve‰kerého majetku obce a to jak
hmotného(pozemky, budovy,komunikace,vodo-
vody,kanalizace,âOV atd.....),tak i nehmotné-
ho,kter˘m jsou vefiejné finance.

To pouze Va‰i zastupitelé tento Vá‰ majetek
spravují s péãí fiádného hospodáfie a mûli by pfii
tom ctít Va‰i vÛli - Va‰e priority.O prioritách ho-
vofiím proto,Ïe jde o akce,které se stÛj co stÛj
pfiipravují a prosazují a jsou takového rozsa-
hu,Ïe by si k nim mûla fiíci své vefiejnost, na zá-
kladû vyãerpávajících a úpln˘ch informací.Rad-
nici by nemûl chybût cit o tom, co je a co není
nezbytné a zda na‰e men‰í obec si mÛÏe ta-
kováto díla dovolit a zda jsou tak potfiebná pro
nás obãany,Ïe nám nebude líto vynaloÏen˘ch
milionÛ.

Chci se zmínit o jedné pfiipravované akci
o které jsem pfiesvûdãen,Ïe prioritou není a je
jakousi vizí nûkolika jednotlivcÛ.

Tak tfieba jsem pfiesvûdãen,Ïe prioritou oby-
vatel na‰i obce není rekonstrukce staré budo-
vy domova dÛchodcÛ za cca 30 mil.Kã a vybu-
dovat zde nov˘ obecní úfiad.

Bude to úfiad za vsí a v‰ichni to budeme mít
dál (je 300m od centra),bude provoznû draÏ‰í,
protoÏe je 3x prostornûj‰í.Ani cca 30 mil.Kã do
rekonstrukce není málo i kdyÏ obec Ïádá o
podporu v rozsahu aÏ do 90%,ale na tuto pod-
poru není právní nárok, tedy automaticky vzni-
ká otázka,co s tím pokud podpora nebude
?I s podporou ,je podíl obce v milionech,neboÈ
4,5 mil. obec jiÏ dala do koupi,podíl obce bude
ãinit 3 mil. Kã a náklady na vybavení budou
rovnûÏ v milionech a následn˘ provoz 3x vût‰í
budovy neÏ stávající O.Ú.bude také úmûrnû
drah˘.

Nebylo by pfieci jenom lep‰í zateplit stávající
úfiad (v˘mûna oken,dvefií a isolaãní fasáda),za
zlomek ceny zmiÀované rekonstrukce ?

Ony dÛvody,Ïe je zde málo místa nepoklá-
dám za relevantní,protoÏe  lze tfieba vodáren-
sk˘ provoz pfiemístit do âOV Velké Bfiezno,kde

obec za tím úãelem postavila  prostornou kan-
celáfi,dílnu a sklad.

Nebo také správu bytového fondu pfiemístit
do prostor obce mimo budovu úfiadu.Ostatnû je
známo,Ïe v minulosti sídlili v ã.p.35 v Litomû-
fiické ulici a v podstatû stav vyhovoval.

Urãitû starosta opût,vyuÏije v˘hody poslední-
ho slova a bude pfiedhazovat,Ïe jsem koupi
staré ãásti domova dÛchodcÛ také schvaloval.

Ano je to pravda a má chyba,jelikoÏ jsem
vûfiil chybn˘m informacím a kdyÏ jsem se po-
zdûji pfieptal renomovan˘ch realitáfiÛ na názor
o koupi, tak Ti se doslova chytali za
hlavu.Oznaãili objekt za tûÏko prodejn˘ aÏ ne-
prodejn˘.

Kromû toho byla celá koupû postavena jako
rychlovka s obavou,Ïe nûkdo bude rychlej‰í.

Také jsem pozdûji,kdyÏ obec objekt jiÏ vlast-
nila,navrhoval zcela jiné vyuÏití.BohuÏel bez
zájmu.Jenom jsem navrhl  po rekonstrukci zde
zprovoznit penzion pro dÛchodce.Jednak je po
nich znaãná poptávka a také jsou v místû sluÏ-
by ,které se jiÏ nyní hojnû vyuÏívají,jako stravo-
vání, praní a Ïehlení,pfiítomnost lékafie
atd.....Kromû toho penzion,je  rentabilní. To
není zanedbatelné.

PakliÏe by zde byl zfiízen pfiesto  obecní
úfiad, tak o návratnosti vloÏen˘ch prostfiedkÛ,
jak ãasto v pfiípadech jin˘ch akcí oponuje ve-
dení obce,nemÛÏe b˘t ani fieãi,naopak daleko
vy‰‰í náklady budou kaÏdoroãnû pfiipoãteny
k nevratn˘m v˘dajÛm.“Ve vzduchu“ visí také
v˘zva Magistrátu Ústí n.L.,aby si obec bezplat-
nû pfievzala cel˘ domov dÛchodcÛ a stala se
nadále jeho zfiizovatelem a provozovatelem,
jinak jej Magistrát uzavfie.Sice ve mnû vfie
Ïluã,protoÏe takov˘chto zafiízení je notorick˘
nedostatek,ale bohuÏel je to moÏné.V jiÏních
âechách jiÏ  desítka mal˘ch obcí byla nucena
tato zafiízení pfievzít,protoÏe jsou na jejich
území.

To by zásadnû zmûnilo situaci,protoÏe by
budova starého zámku zÛstala souãástí domo-
va dÛchodcÛ,kde nyní má technické
zázemí.Obec by mûla paralelnû hledat jiné
smyslné vyuÏití objektu,tak,aby slouÏilo vefiej-
nosti i tfieba jako jiÏ zmiÀovan˘ penzion.

Václav Burian Zastupitel obce

 

 
 
 
 
 
Pak je tu pro vás 
 

SEZNAMOVACÍ KURZ 
 
určený pro RODIČE, OBČANY OBCE, zejména SENIORY 
 
KDE : v počítačové učebně základní školy ve Velkém Březně 
KDY : každé úterý od 30. září do 9. prosince 2008 od 18 – 19.30 hod. 
CO ZA TO :  300 Kč za 9 lekcí (kurz je dotován z rozpočtu obce) 
PŘIHLÁŠKY : do maxim. 15 účastníků  OÚ (paní Motlová) 
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bfieznû 
NÁV·TùVA KULTURNÍCH AKCÍ 
Îáci I.stupnû nav‰tívili v ústeckém divadle pfiedstavení s názvem Ho-

dina zpívání,zkou‰ení a pohádku na Lodi tajemství bratfií FormanÛ. Îáci
II.stupnû se v rámci programu MládeÏ a kultura zúãastnili v˘ukového po-
fiadu Rytífii s ukázkou zbraní a zbroje období gotiky. 

SOUTùÎE 
V bfieznu se Ïáci 2.stupnû zúãastnili sportovní soutûÏe „O nejzdatnûj-

‰ího Ïáka“ pofiádané
Mûstskou policií v ÚL; v kvûtnu se 6 ÏákÛ 2.stupnû zúãastnilo okres-

ního kola Sportovních her mládeÏe pro Ïáky speciálních ‰kol, kde získal
J.Cankáfi celkovû 1.místo v kategorii star‰ích ÏákÛ. Je to po témûfi 15 le-
tech úãasti na‰í ‰koly v této soutûÏi poprvé, kdy by ná‰ Ïák postoupil do
krajského kola, to se ale letos z finanãních dÛvodÛ nekoná. 

V dubnu se dûvãata 2.stupnû zúãastnila soutûÏe v pracovních doved-
nostech „O zlatou vafieãku“ - jejich pfiípravu a servírování zeleninového a
ovocného salátu ohodnotila porota v konkurenci 6 speciálních ‰kol jako
nejlep‰í.

V ãervnu se muÏstvo chlapcÛ zúãastnilo turnaje v malé kopané ÏákÛ
speciální ‰kol v Trmicích.

·KOLNÍ AKCE 
VELIKONOâNÍ V¯TVARNÉ A PRACOVNÍ DÍLNY 
Pfied velikonocemi jsme uspofiádali jiÏ tradiãní akci - Veikonoãní v˘-

tvarné a pracovní dílny, kdy jsme si pro Ïáky pfiipravili velmi rÛznorodé

ãinnosti a aktivity v tvofiiv˘ch dílnách - napfi. v˘robu velikonoãních a jar-
ních dekorací, zdobení vajíãek, pletení pomlázek.Nechybûlo ani peãení
velikonoãních mazancÛ ve ‰kolní kuchyÀce. Jednotlivé dílny vedli nejen
uãitelé, ale vyuÏili jsme i pomoci nûkter˘ch rodiãÛ a pfiátel ‰koly. 

DEN NARUBY  A BAREVN¯ DEN 
Ke Dni uãitelÛ jsme uspofiádali Den naruby, kdy se v kaÏdé ze 3 tfiíd

stfiídali Ïáci ve vyuãování pfied katedrou a pro uãitele pfiipravili zábavné
úkoly a soutûÏe.ZároveÀ jsme vyhodnotili zapojení jednotliv˘ch ÏákÛ, uãi-
telÛ a tfiíd do plnûní úkolÛ Barevného dne.Na závûr zábavného dopoled-
ne podûkovala v‰em uãitelÛm za jejich nároãnou práci fieditelka ‰koly
kvûtinou a malou sladkostí. 

NÁV·TùVA KERAMICKÉ DÍLNY DDM
V dubnu a v ãervnu nav‰tívili v‰ichni Ïáci 2x keramickou dílnu

DDM,kde pod odborn˘m vedením pí.J.Stoicové vyrábûli dekorativní kera-
miku. 

PROJEKTOV¯ T¯DEN KE DNI ZEMù 
V prÛbûhu dubnového t˘dne, na kter˘ pfiipadá Den Zemû, jsme zafia-

dili tematiku environmentální v˘chovy do jednotliv˘ch pfiedmûtÛ.Jeden
den se Ïáci rozdûlili do skupin a pracovali na jednotliv˘ch stanovi‰tích-
plnili úkoly vzdûlávacího projektu Les ve ‰kole, ‰kola v lese, vyrábûli
ruãní papír, seznámili se s interaktivním v˘ukov˘m programem Duháãek
v lese.

Îáci 6.-9.roã. vysazovali okrasné kefie pfied Ïelezniãním pfiejezdem v
obci.                                                      (Pokraãování na str. 9)
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JAK ÎIJÍ CIZINCI V âECHÁCH
V dubnu jsme vyuÏili nabídky vzdûlávacích akcí pro ‰koly s tematikou

multikulturní v˘chovy, které pofiádá obãanské sdruÏení Oberig.Souãástí
akce byla beseda se 2 ãlenkami sdruÏení, projekce snímku Jak Ïijí cizinci
v âechách a zpestfiením byla ukázka pfiípravy ruského i ukrajinského tra-
diãního jídla-pelmení ve ‰kolní kuchyÀce, do které se zapojili i v‰ichni
Ïáci.

Akci pfiedcházela dÛkladná pfiíprava-Ïáci si z rÛzn˘ch zdrojÛ vyhleda-
li informace o Rusku a Ukrajinû, kaÏdá skupina pak vytvofiila postery.

V ãervnu se uskuteãnila konference k v˘stupÛm z projektu, kter˘ pro-
bûhl na 15 Z· a S· Ústecka a Teplicka, které se k projektu pfiipojily. Pro
Ïáky a uãitele na‰í ‰koly mÛÏe b˘t velkou motivací do dal‰í úãasti na po-
dobn˘ch akcích to, Ïe na‰i Ïáci patfiili dle sdûlení lektorek k tûm, ktefií se
zapojili nejaktivnûji. 

PROJEKTOV¯ DEN JSME JACÍ JSME
Dal‰í akcí multikulturní v˘chovy byl projektov˘ den, kdy se Ïáci 2.stup-

nû rozdûlili do skupin a na jednotliv˘ch stanovi‰tích formou her a aktivit
seznamovali napfi. s problematikou chování 

a pfiedsudkÛ ve vztahu k cizincÛm, svou fantazii uplatnili pfii spoleãné
tvorbû vlastního státu. Îáci 1.stupnû se seznamovali s tím, co nás v‰ech-

ny spojuje a co máme odli‰ného, prolínalo se tu uãivo prvouky, vlastivû-
dy, pfiírodovûdy, ãeského jazyka a v˘tvarné v˘chovy. Na závûr se kaÏd˘
ze ÏákÛ za pomoci pí.uãitelky pfiedstavil jako pfiíslu‰ník národa, se kter˘-
mi se jako s cizinci u nás nejãastûji potkáváme.  

DEN DùTÍ 
Prvním dárkem ke Dni dûtí byl zábavn˘ program klauna ze známé

firmy provozující rychlé obãerstvení . Samotná oslava Dne dûtí probíhala
na ‰kolní zahradû, kde získávaly dûti za plnûní úkolÛ v rÛzn˘ch soutûÏích
Ïetony a ty si pak ve ‰kolním krámku mohly promûnit za spoustu slad-
kostí a drobn˘ch hraãek.

·KOLNÍ V¯LETY 
I. tfiída - v˘let do ZOO v Praze
II.tfiída - Cesta pohádkov˘m lesem, v˘let do ZOO v Ústí n.L.
III.tfiída - v˘let do ZOO v Praze 

CO JE·Tù P¤IPRAVUJEME 
Projektov˘ den My v Evropû III, Den s Amosem, sportovní den, v˘-

tvarn˘ den, rozlouãení se ‰kolou Ahoj prázdniny, vyhodnocení ‰kolního
roku                                            M.ProkÛpková, fieditelka ‰koly

A je tu léto...
a s ním opût konec ‰kolního roku. S dûtmi to jiÏ

není k vydrÏení, sluníãko je láká ven na zahradu a do
pfiírody. Tû‰í se na prázdniny, na dovolené a na spo-
leãnû strávené chvíle s rodiãi nebo s prarodiãi.

Kvûten a ãerven jsou mûsíce v˘letÛ a zábavy. I my
v matefiské ‰kole jsme pro dûti pfiipravily zajímavá
zpestfiení.

V‰echny dûti zmûfiily své síly pfii bûhu zámeck˘m
parkem a vítûzové se radovali z medailí.

Nav‰tívili jsme lesopark  v Chomutovû se spous-
tou zvífiátek a moc se nám tam líbilo. MDD jsme
s dûtmi oslavili soutûÏemi o ceny.

M· nav‰tívily paní policistky a uãily dûti, jak se
mají chovat na ulici i na silnici. Na doprav-ním hfii‰ti
si v‰echny dûti, pod vedením paní policistky, vyzkou-
‰ely v praxi role cyklistÛ a chodcÛ v silniãním provo-
zu. Také z pohádky „ Jak Honza pfie‰el na ãervenou“
se dûti pouãily, jak se chovat o prázdninách v blíz-
kosti silnice.

Babiãky a dûdeãky v Domovû dÛchodcÛ potû‰ily
star‰í dûti pohádkou a písniãkami. Mlad‰í dûti se po-
chlubily pásmem básniãek a písniãek, které se nau-
ãily v tomto ‰kolním roce.

„PÛjdu brzy do ‰koly, aÏ se léto pfiekulí. Hodnû se
nauãím, poãítat, ãíst a psát, na svoji ‰kolku v‰ak
vzpomenu vÏdycky rád“, tûmito ver‰i se s námi roz-
louãili na‰i pfied‰koláãci na besídce 11.6.2008. Je
jich letos 17 a mÛÏete je v‰echny vidût na tablu vy-
staveném v prodejnû Jednoty. A aby si na svou ‰kol-
ku opravdu vzpomnûli, dostal kaÏd˘ z nich od nás
jako upomínku triãko s názvem M· a se jmény spo-
luÏákÛ, kníÏku a pamûtní list. Nastávající prvÀáãci se
je‰tû pfied prázdninami pÛjdou podívat do ‰koly, aby
poznali své nové kamarády a také paní uãitelky.

A my, paní fieditelka, uãitelky a ostatní pracovnice
matefiské ‰koly, pfiejeme v‰em dûtem hezké prázdni-
ny,  ‰koláãkÛm hodnû úspûchÛ ve ‰kole a rodiãÛm
hodnû trpûlivosti s nov˘mi Ïáãky. 

Stanislava Motyãková,
uãitelka M·
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Z ãinnosti Základní ‰koly ve Velkém Bfieznû
JARMARK
Letos jiÏ po 19. uspofiádala Z· Velké Bfiezno na ‰kolním hfii‰ti  ke Dni

dûtí jarmark, na nûmÏ byly jak hry, tak i odmûny, a to nejen pro dûti. Na‰li
bychom zde napfi. stfielbu ku‰í, chÛzi na chÛdách, stfielbu ze vzduchov-
ky a novû  motokáry, skákací hrad a soutûÏ v jedení koláãÛ. K pfiíjem-
nému posezení hrála hudba.

Akce se v‰em moc líbila a doufáme, Ïe lidi, ktefií na leto‰ní jarmark za-
pomnûli, zúãastní se pfií‰tího roãníku. 

BRANN¯ DEN
V pátek 10. kvûtna 2008 probûhl na na‰í ‰kole brann˘ den zamûfien˘

na to, jak se mají lidé chovat bûhem mimofiádn˘ch situací. Îáci 1. stup-
nû jej zahájili vyhlá‰ením poplachu a pak se pfiesunuli na ‰kvárové hfii‰-
tû u Labe, kde na nû jiÏ ãekali dobrovolní hasiãi z fiad na‰ich ÏákÛ, ktefií
si pfiipravili pro dûti nûkolik ukázek práce s hadicí. Následnû se v‰ichni
vydali plnit úkoly pfiipravené jejich tfiídními uãitelkami. 

Na Ïáky 2. stupnû ãekaly úkoly na stanovi‰tích topografie, stfielba ze
vzduchovky, prÛchod zamofien˘m územím, ‰plh na lanû, první pomoc,
dopravní situace a test z poÏární ochrany a obrany. 

SOUTùÎ V RODINNÉ V¯CHOVù
Ve ãtvrtek 15. kvûtna 2008 probûhl na na‰í ‰kole jiÏ tfiináct˘ roãník

soutûÏe v rodinné v˘chovû. Oproti minul˘m roãníkÛm doznal v˘razn˘ch
zmûn, a to pfiedev‰ím v tom, Ïe se poprvé úãastnili i na‰i Ïáci. Pro sou-
tûÏící byly pfiipraveny otázky ze zdravé v˘Ïivy, návykov˘ch látek, první
pomoci, sexuální v˘chovy, péãe o novorozence, a domácnosti. Za na‰i
‰kolu bojovali Ivana Mottlová z 9. B, Lucie Pfeiferová z 6. B, Jakub Hyb-
ler z  9. A a Luká‰ Seck˘ rovnûÏ z  9. A. V‰ichni se stateãnû pot˘kali se
zadan˘mi úkoly, asi nejvíc legrace si uÏili pfii domácích pracích, kdy mu-
seli Ïehlit, skládat ko‰ili, povlékat pol‰táfi, vázat kravatu atd.  Na‰i Ïáci
uhájili v˘borné druhé místo a za to si zaslouÏí na‰e uznání.

DEN ZEMù
KaÏd˘ rok se slaví po celém svûtû Den Zemû. I na‰e ‰kola se k nûmu

opût pfiipojila a neslavila pouze jeden den, ale bûhem dvou t˘dnÛ se po-
starala o „velk˘ jarní úklid“ ‰koly a jejího okolí. Îáci 9. A se za pfiítom-
nosti starosty Velkého Bfiezna pana Mouchy pfiipojili vysázením stromkÛ
u místní veãerky. 
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TEREZÍN 2008
Ve ãtvrtek 12. ãervna se Ïáci devát˘ch tfiíd vypravili na exkurzi do Te-

rezína, bûhem níÏ zhlédli Malou pevnost, Muzeum Ïidovského ghetta a
krematorium s pfiilehl˘m hfibitovem. Náv‰tûva Památníku Terezín doplÀo-
vala uãivo dûjepisu zamûfiené na tématiku 2. svûtové války a zvlá‰tû ho-
locaustu.

·KOLNÍ V¯LETY
Kvûten a ãerven jsou kaÏdoroãním obdobím ‰kolních v˘letÛ. Na foto-

grafii vidíte Ïáky 1.tfiídy na ‰kolním v˘letu na zámku v Ploskovicích.

MILE·OVKA - Vrcholová fotografie ze 16. jarního v˘stupu na Mile‰ovku. Jako kaÏdoroãnû se zde se‰li uãitelé, Ïáci, rodiãe a absolventi. Na vr-
cholu Ïáci vyplnili pfiírodovûdn˘ test, dostali kindervajíãka a losovali o triãka s logem této akce.

Akce se povedla - ZZZZ eeee llll eeee nnnn áááá     zzzz eeee mmmm ûûûû
Dne 22.4. 2008 bylo za pfiítomnosti ‰kolá-

kÛ z místní  ZÂ a Praktické ‰koly vysázeno 47
ks thují. Thuje byly vysázené v prostoru res-
taurace „Adonis“ a v parãíku u Ïelezniãního
pfiejezdu. Îáci obou ‰kol se aktivnû podílely
na sázení a nûktefií jedinci byli zvlá‰È pracovi-
tí a ‰ikovní. Domníváme se,Ïe samotné sáze-
ní thují posílilo v Ïácích pocit vytvofiené hod-
noty  a v jejich myslích trvale zÛstane to, Ïe
nebudou mít nutnost niãit dílo druh˘ch.

Dne 26.4. 2008 probûhlo sázení lip na
cyklistické stezce mezi Valtífiovem a Velk˘m
Bfieznem. 

Tato akce byla pojatá tak, Ïe místní obãa-
né si  v‰ech 19 lip vysadí sami.V uveden˘
den se v‰ichni spoleãnû dali do díla a za dvû
hodiny uÏ bylo v‰e zasazeno. V‰ichni co
máte moÏnost uveden˘m místem procházet
nebo projíÏdût jistû oceníte jak zasazené lípy
vytváfiejí krásnou alej a v budoucnu se v je-

jich stínu a vÛni urãitû nejeden obãan na‰í
obce rád projde.

Chtûl bych podûkovat v‰em, ktefií se uve-
den˘ch akcí zúãastnili a organizaãnû pfii-
spûli ke zdárnému prÛbûhu. Podûkování
patfií i panu ing. Vavfiichovi za odbornou
pomoc.

Pavel Kurka,
Vedoucí správy obecního majetku
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T̆ den na
kole 2008

Nadace Partnerství pofiádala ve dnech od
28.5 do 8.6. mezinárodní propagaãní cyklis-
tickou jízdu na trase DRÁÎëANY - PRAHA -
VÍDE≈. Peloton padesáti cyklistÛ se zastavil
ve ãtvrtek 29. kvûtna v na‰í obci. 

Cyklisté byli pfiivítáni zástupci fi. DRINKS
UNION a starosty mikroregionu Velkobfiezen-
sko tj. Velkého Bfiezna, Malého Bfiezna, Homo-
le, Zubnic, Maleãova a ãlenkami Obãanského
sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova.
Poté se ãlenové mezinárodního pelotonu se-
známili s v˘robou piva a pro‰li si okruÏní pro-
hlídkovou trasu pivovarem. 

Pfied odjezdem podepsali pfiítomní starosto-
vé memorandum na podporu v˘stavby cyklos-
tezek pro bezpeãnou rekreaci obyvatel, rozvoj
‰etrné turistiky a její infrastruktury, zlep‰ení
péãe o pfiírodu, krajinu a kulturní dûdictví podél
stezek a soulad jejich vyuÏívání ãlovûkem s pfií-
rodou. 

Vytvofiení spolupráce na principu partnerství
mezi obyvateli mûst a vesni, nevládními orga-
nizacemi, podnikateli, místní a regionální sa-
mosprávou a státní správou, vãetnû spolupráce
s pfieshraniãními partnery.

Na závûr pfiátelského a srdeãného setkání
vystoupili s hudební produkcí dûti na‰í základ-
ní ‰koly. Pfii odjezdu do Ústí nad Labem se
k pelotonu pfiipojil hejtman Ing ·ulc, starosta
Stfiekova p. Îáãek a 70 dûtí základní ‰koly. 

Dne 24.1. 2008 se úspû‰nou registrací na
âeském svazu Juda podafiilo uskuteãnit
jeden z nejdÛleÏitûj‰ích krokÛ pro vytvofiení
nového oddílu juda pfii základní ‰kole Velké
Bfiezno. 

Dnes jiÏ aktivní oddíl juda, jehoÏ pln˘
název je JUDO Z· Velké Bfiezno, funguje ve
statutu krouÏku ve zdej‰í tûlocviãnû Z·.

Rádi bychom touto cestou podûkovali
panu fiediteli PhDr. Darsovi. Díky jeho zájmu
o v‰estrann˘ rozvoj dûtí na Z· Velké Bfiezno,
jsme se setkali s velk˘m pochopením
a vstfiícností k vytvofiení oddílu juda v rámci
‰koly. Dûkujeme také zastupitelstvu Obce
Velké Bfiezno, které  nezÛstalo stát stranou

tohoto dûní a poskytlo finanãní podporu pfii
nákupu tatami (Ïínûnky) pro zaãínající judisty. 

Odmûnou pro v‰echny, ktefií pfiispûli ke
vzniku oddílu juda, byla aÏ neãekanû velká
úãast na prvním tréninku, kter˘ se konal dne
5.5.2008.  Se‰lo se zde pfies 90 dospûl˘ch
s dûtmi, z nichÏ  se aktivnû tréninku zúãast-
nilo 44 dûtí. Souãástí prvního tréninku byla
krátká exhibice technik juda, kterou pfiedved-
li judisti od tûch nejmen‰ích pûtilet˘ch, aÏ po
dorostence, ktefií jiÏ reprezentují âR na me-
zinárodních utkáních. JiÏ první trénink tohoto
krásného olympijského sportu zaujal a získal
si své pfiíznivce. 

Dnes jiÏ probíhají pravidelné tréninky
v pondûlí, ve stfiedu a v pátek s 39 registro-
van˘mi dûtmi na‰eho oddílu. Kromû ãtyfi dûtí
jsou v‰ichni z na‰í Z· Velké Bfiezno a to ve
vûku od 5 do15let . Tûchto více jak 12% pro-
cent judistÛ - ‰kolákÛ Z· se podafiilo tfiikrát
t˘dnû na jeden a pÛl hodinov˘ trénink pfiivést
od poãítaãÛ a z ulice do tûlocviãny.

Po pfiibliÏnû roãním trénovaní nabízíme

dûtem moÏnost úãastnit se regionálních zá-
vodÛ od Litvínova, Chomutova, Teplic, Ústí
n.L., Litomûfiic, Dûãína, ale i Mûlník, Liberec
atd.. Pro vyspûlej‰í závodníky pak i celore-
publikové soutûÏe. Úãast na soutûÏích b˘vá
hojná cca od 100-300 závodníkÛ. Pfii v˘bor-
né atmosféfie soutûÏí si dûti odváÏejí neoce-
nitelné zku‰enosti, které jim pomáhají v dal-
‰ím fyzickém i psychickém v˘voji nejen na
sportovi‰ti, ale i v osobním Ïivotû. 

V sobotu 7.6.2008 se uskuteãnil Krajsk˘
pfiebor mláìat (roãníky 1998 - 2002) v Tepli-
cích, na kterém nás historicky prvnû a hned
úspû‰nû reprezentovali dvû na‰e závodnice.
Helenka Culková, která získala ve váhové
kategorii 31,5-34,9kg bronzovou medaili
a Veronika Bucharová, která obhájila loÀskou
finálovou úãast a obsadila druhé místo. Vûfií-
me, Ïe díky pilnému trénování se medailová
odmûna dostaví i u ostatních na‰ich budou-
cích závodníkÛ. Dal‰í informace naleznete na
webu Z· Velké Bfiezno

Tomá‰ Buchar - trenér Judo
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Zapomenut˘ hrdina z Velkého Bfiezna
V Ústí nad Labem nedávno vy‰la publikace Ústeãané nejen v da-

tech. Autofii se snaÏí seznámit ‰ir‰í vefiejnost s v˘znamn˘mi osobnost-
mi, které svÛj Ïivot nûjak˘m zpÛsobem spojili z Ústím nad Labem. 

Velké Bfiezno zatím takovou knihu nemá, ale mÛÏeme si pfiedstavo-
vat, kdo by si zaslouÏil v takové knize mít svÛj Ïivotopisn˘ medailon.
Velké Bfiezno má dlouhou a bohatou historii, a proto není problém pfii
procházce ãasem narazit na opravdu v˘znamné osobnosti, jejichÏ vûhlas
pfiesahuje hranice na‰í obce. Dokonce se dají najít takové osobnosti,
o nichÏ informují v˘znamné encyklopedie (napfi.: Îofie Chotková, Karel
Chotek, Franti‰ek Chábera, Miroslav Slach, Anna Kobrlová, Svatopluk
Ko‰vanec, Victor Cibich, Albin Benedikt Castelli atd.). Tato jména v‰ak
vût‰inou lidé znají a nebo si mohou informace o nich bez vût‰ích pro-
blémÛ zjistit, ale  rád bych pfiipomnûl zapomenutou osobnost, o jejímÏ Ïi-
votû se podafiilo nedávno získat aspoÀ nûkolik faktÛ, ze kter˘ch jasnû vy-
pl˘vá, Ïe do zmiÀovaného seznamu v˘znamn˘ch osobností Velkého
Bfiezna bezpochyby patfií!

Jedná se o Ladislava Betku narozeného v roce 1915. Îil ve Velkém
Bfieznû a aktivnû se zapojoval do spoleãenského a kulturního Ïivota
a cviãil v místním Sokole. Nesmíme také zapomínat, Ïe v dobû pfied 2.
svûtovou válkou Ïila ve Velkém Bfieznû vût‰ina NûmcÛ a Ïe napfi. první
ãeská ‰kola byla otevfiena aÏ v roce 1937. Proto také oslava 28. fiíjna
mûla v pohraniãí mnohem vût‰í  a ‰ir‰í v˘znam.

Dal‰í Ïivotní kroky Ladislava Betky smûfiovaly do Prahy do sluÏeb
PraÏské státní policie. V dobû Kvûtnového povstání ãeského lidu v roce
1945 se tento velkobfiezensk˘ vlastenec objevuje na barikádách na praÏ-

Jméno Ladislava Betky najdeme i na pamûtní desce, která se nalézá v
Muzeu  Policie âR. Nápis na  desce: Vûrni své pfiísaze, padli ve sluÏ-
bách národa tito pfiíslu‰níci b˘valé PraÏské státní policie 1938 - 1945.

Ladislav Betka se aktivnû zapojoval do spoleãenského a kulturního Ïi-
vota v obci, o ãemÏ svûdãí jeho aktivní úãast na oslavách vzniku samo-
statného ãeskoslovenského státu. V divadelním pfiedstavení si zahrál
jednu z rolí.

Hrob Ladislava Betky je  umístûn na hfibitovû v Praze 9 - Hrdlofiezy.

ském ÎiÏkovû a umírá v boji s nûmeck˘mi okupanty jeden den pfied
osvobozením 7. 5. 1945. Jeho hrob najdeme v Praze 9 - Hrdlofiezích.

Existuje historick˘ dokument, kter˘ vypovídá, Ïe 3. kvûtna 1947 byla
ve ‰kolní budovû velkobfiezenské ‰koly odhalena pamûtní deska s nápi-
sem: 

Tûm padl˘m ãest!
Ladislav Betka, roz. 15. 2. 1915, 

padl 7. 5. 1945 na barikádách v Praze
Antonín Honák, roz. 15. 3. 1900, zemfiel 13. 4. v Briegu

Îalujeme - vzpomínáme - nezapomeneme

Na pamûtní desce bylo je‰tû vedle Ladislava Betky uvedeno jméno
Antonína Honáka, o jehoÏ Ïivotních osudech se mi zatím nepodafiilo nic
zjistit. Pamûtní deska ve ‰kolní budovû uÏ dávno není a na  b˘valé vel-
kobfiezenské obãany se také uÏ pozapomnûlo.

PaedDr. Jan Darsa
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Fotbalisté Jiskry hlásí splnûní cíle
Druhá nejvy‰‰í krajská soutûÏ se bude hrát ve V. Bfieznû i v dal‰í sezónû
Statistiky fotbalového jara:

muÏi - I.A tfiída   12   5   2   5    22 : 26    17  bodÛ   (celkem 27 bodÛ - 9. místo v tabulce)
nejlep‰í stfielci:  4  ·onda, Franûk, ·ittler - 3  St˘blo -  2  Pavlík

dorost - okresní pfiebor    13   6   1   6   36 : 43   19 bodÛ   (celkem 28 bodÛ - 5. místo)
nejlep‰í stfielci:    12  Valenta -  8  Borovec -  6  Kmoníãek

st. Ïáci - okresní pfiebor   7   0   0   7    2 : 36    0 bodÛ   (celkem 1 bod - 9. poslední místo)  
stfielci:  1  Vojtûch, Hajn

lem dál, jaké budeme mít ambice, cíle. Rádi by-
chom se zase jednou vrátili do elitní krajské
soutûÏe, ve které jsme naposled pÛsobili v roã-
níku 2005/2006. Je tu v‰ak jedno velké ale -
budeme na to mít ? Zde nemluvím jen o penû-
zích, ekonomick˘ch podmínkách klubu, i kdyÏ
tento faktor v dne‰ní stále více komerãnû za-
mûfiené spoleãnosti v˘raznû zasahuje i do
sportu a ovlivÀuje fotbal jako jeho stále nejpo-
pulárnûj‰í odvûtví. 

Trápí nás pfiedev‰ím to, s k˘m mÛÏeme ve
Velkém Bfieznû dobr˘ v˘konnostní fotbal na
ãistû amatérské bázi hrát a mÛÏeme si rovnou
odpovûdût - bez v˘pomoci cizích hráãÛ  formou
hostování z jin˘ch klubÛ to asi nepÛjde. Stále
ménû máme vlastních kmenov˘ch hráãÛ, na
kter˘ch bychom mohli stavût. Nûktefií zestárli
a skonãili s fotbalem ãi ode‰li hrát niÏ‰í soutû-
Ïe, nûktefií by sice mohli, ale nechtûjí nebo ne-
mohou, jejich Ïivotní pfiiority smûfiují mimo
sport. Jen namátkou lze jmenovat napfi. Joná-
‰e, Spálenku, Radlu, J. a M. Dvofiáka, D. Krá-
líãka, Kulhánka atd. DoplÀování muÏstva mla-
d˘mi z vlastní „líhnû“ je ãím dál sloÏitûj‰í. Letos
nám sice udûlal radost Matrka, kter˘ se v fiadû
zápasÛ protlaãil do sestavy a podával dobré
v˘kony, ale na podzim odchází studovat vyso-
kou ‰kolu do Prahy a tak s ním dál tûÏko mÛ-
Ïeme poãítat. V pár zápasech muÏÛm vypomá-
hal mlad˘ Lap‰o, kromû nûj nyní konãí v doro-
stu i talentovaní fotbalisti Valenta a Kmoníãek,

chtûli bychom je zapojit do letní pfiípravy, ale
specielnû tito dva by museli radikálnû zlep‰it
svÛj pfiístup k fotbalu, aby mohli dostat v A-
t˘mu pfiíleÏitost.

TakÏe jako uÏ obvykle, léto rozhodnû nebu-
de pro funcionáfie klubu okurkovou sezónou,
ale ãasem intenzivních jednání s ostatními
kluby o tom, zda nám nadále ponechají na ho-
stování hráãe, ktefií zde uÏ pÛsobili a osvûdãili
se, resp. zda nám uvolní dal‰í hráãe,  které
máme jako posily vytipovány.

MLÁDEÎNICK¯ FOTBAL
Dalo by se lakonicky konstatovat - nic nové-

ho pod sluncem, nadále mnohem více starostí
neÏ radostí.

Aãkoliv podle v˘sledkÛ a postavení v tabul-
kách okresního pfieboru opticky lépe vypadá
ná‰ dorost, tûch starostí nám pÛsobí daleko
více. Tréninková morálka „pod psa“, úãast na
zápasech mizerná, aÏ to nervovû neunesl tre-
nér Martin ·uma a své pÛsobení u dorostene-
ckého t˘mu v prÛbûhu jara vzdal.

Pfiitom chlapci by urãitû mûli na víc, neÏ ve
své soutûÏi dokázali, ale to by hlavnû museli
více chtít oni sami a nesmûli by dávat pfied fot-
balem pfiednost ostatním „radovánkám“ Ïivota. 

V Ïákovském druÏstvu do‰lo v tomto sou-
tûÏním roãníku k velké generaãní obmûnû, fiada
klukÛ se s fotbalovou abecedou teprve sezna-
muje a tak jsme si uÏ pfiedem nemohli dûlat
Ïádné velké iluze, Ïe se hned dostaví v˘sled-
ky. V pfií‰tí sezónû uÏ to urãitû bude zase
o nûco lep‰í a snad pfiijdou i v˘hry, kter˘ch
jsme se letos bohuÏel nedoãkali.

Navíc se Ïákovského t˘mu v prÛbûhu jara
ujal pan Petr Jirou‰ek a chtûli bychom vûfiit
tomu, Ïe jemu i jeho svûfiencÛm vydrÏí chuÈ
a elán i do budoucna, v tom samozfiejmû po-
tfiebujeme i nezbytnou podporu a spoluúãast
rodiãÛ.

Kdo zavítal na hfii‰tû Jiskry nûkter˘ pátek
odpoledne, mohl si v‰imnout toho, Ïe se na
nûm zaãali prohánût pod vedením Davida ¤e-
záãe na‰e nejmen‰í nadûje, pfiípravka klukÛ
(ale dvefie jsou otevfieny i dûvãatÛm) ve vûku
zhruba od pûti let. Práce s nimi je a bude
bûhem na dlouhou traÈ, ale vûfite tomu, je to
hezk˘ pohled na „‰punty“, ktefií jsou sotva
vidût, pokud není ãerstvû posekaná tráva.

Závûrem tohoto fotbalového pfiíspûvku do
na‰eho zpravodaje bych chtûl podûkovat v‰em
fanou‰kÛm  Jiskry za jejich pfiízeÀ, popfiát jim
hezké proÏití léta, dovolen˘ch a pozvat je
znovu koncem srpna na na‰e hfii‰tû na zahá-
jení nové sezóny. Dovolte mi i toto formou vy-
jádfiit velk˘ dík panu Vladimíru Gregorovi
a panu Pavlovi ·rámkovi, ktefií pfiispûli na‰emu
fotbalovému klubu na zakoupení pojízdného
zavlaÏova- cího zafiízení na údrÏbu travnaté
plochy na‰eho hfii‰tû. 

16.6. 2008 - Ing. Václav Luká‰
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno

V dobû uzávûrky tohoto zpravodaje je‰tû
chybí na‰im fotbalov˘m t˘mÛm dohrát do skon-
ãení soutûÏního roãníku 2007/2008 jedno kolo,
v˘‰euvedené statistiky tedy nejsou koneãné
a zobrazují jen aktuální stav.

To v‰ak nic nemûní na skuteãnosti, Ïe na-
‰tûstí dobfie dopadlo to nejdÛleÏitûj‰í. Na‰i mu-
Ïi po nepovedené podzimní ãásti soutûÏe, kdy
se ocitli v bezprostfiedním nebezpeãí sestupu
do I.B tfiídy, na jafie zabrali a dobr˘mi v˘kony
i v˘sledky utekli do klidného stfiedu tabulky.
O definitivním setrvání ve druhé nejvy‰‰í kraj-
ské soutûÏi definitivnû rozhodli v pfiedstihu jiÏ
ãtyfii kola pfied koncem, kdyÏ doma suverénnû
porazili FK ·luknov v pomûru 6 : 1, coÏ je sou-
ãasnû na‰e nejvy‰‰í leto‰ní v˘hra. V koneãné
tabulce skonãí ná‰ t˘m nejlépe na 8., nejhÛfie
na 11. místû.

MuÏi Jiskry t˘den po skonãení mistrovsk˘ch
bojÛ uzavfiou jarní ãást sezóny v závûru ãerv-
na tradiãnû pfiátelsk˘m mezinárodním zápasem
v nûmeckém Chemnitz s místním SSV Textima
a pak uÏ následuje krátká pfiestávka, po které
v polovinû ãervence zahájí  letní pfiíprava na
nov˘ soutûÏní roãník, kter˘ tentokrát zahajuje
23. srpna. V rámci letní pfiípravy uspofiádáme
ve Velkém Bfieznû tradiãnû fotbalov˘ turnaj -
Memoriál B. Vejrycha, zúãastníme se turnaje
ve Svádovû a sehrajeme fiadu pfiátelsk˘ch pfií-
pravn˘ch zápasÛ. Samozfiejmû se nask˘tá
otázka, jak to bude s velkobfiezensk˘m fotba-

Na‰e vítûzné derby v Pfiestanovû (2 : 3)  - ·Èastn˘ s Linhartem se snaÏí zastavit útok  Jiskry ve-
den˘ ·ittlerem a FraÀkem.
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Jarní závûreãná ãást okresního pfieboru

je za námi, a tak si mÛÏeme pogratulovat
ke splnûní cíle, kter˘ jsme si v tomto roãní-
ku dali. Tím bylo umístit se nejhÛfie do pá-
tého místa. âtvrté místo, na kterém jsme
byli po podzimní ãásti, jsme si udrÏeli i na
jafie a pomyslná bramborová medaile je pro
nás úspûchem. Je to skvûlé umístûní. Bo-
huÏel je na‰e muÏstvo poskládané z hráãÛ,
ktefií se ne vÏdy mohou uvolnit ze zamûst-
nání, a tak na‰e v˘sledky byli závislé na
tom, v jaké sestavû jsme se se‰li. Nejvût‰í
kaÀkou byl v tomto roãníku zápas ve Sko-
roticích, kam jsme odjeli jen s 10 hráãi a
prohráli vysoko 8:0. Tento v˘sledek nám po-
hor‰il do té doby jinak dobré skóre. V jarní
ãásti jsme získali 19 bodÛ a skóre bylo
25:20. Nejlep‰ími stfielci soutûÏe se v
na‰em muÏstvu stali ·tosek a Berjak, ktefií
nastfiíleli soupefiÛm dohromady 19 branek.
Do nového roãníku bychom rádi nastoupili
ve stejném sloÏení, a tak doufáme, Ïe i na-
dále zÛstanou hráãi, ktefií u nás byli jen na
hostování.

V letní pfiestávce se opût zúãastníme nû-
kolika turnajÛ. Zaãátkem ãervence to bude
tradiãní mezinárodní turnaj v Jindfiichovû.
T̆ den pfied zahájením nového roãníku po-
fiádáme dal‰í Valtífiovsk˘ fotbalov˘ turnaj, ve
kterém nám opût ukáÏou své fotbalové
umûní v utkání star˘ch gard b˘valí hráãi
Velkého Bfiezna a Valtífiova. 

Jak uÏ na‰i pfiíznivci vûdí, pofiádáme na
hfii‰ti rÛzné kulturní akce, pfiedev‰ím pro
dûti, kter˘mi se snaÏíme zpfiíjemnit Ïivot
lidem v na‰ich obcích. K tûmto akcím patfií
pálení ãarodûjnic. Poãet ãarodûjnic se kaÏ-
d˘m rokem zvy‰uje, letos se jich k nám
slétlo 40. Královnou ãarodûjnic byla pro
tento rok zvolena Terezka Krejãí. Dal‰í
velmi v˘znamnou akcí je dûtsk˘ den pln˘
soutûÏí a her, kterého se tentokrát zúãastni-
lo na 160 dûtí. Dále je to jiÏ tradiãní fotba-
lov˘ turnaj a poté drakiáda.V‰echny tyto
akce mÛÏeme pofiádat díky sponzorÛm, ke
kter˘m patfií zejména obec Velké Bfiezno.
V‰em na‰im sponzorÛm tímto dûkujeme.

Na závûr bych vám chtûl jménem na‰e-
ho fotbalového klubu popfiát hezké prázdni-
ny plné sluníãka, her, pohody, odpoãinku a
v srpnu se na vás tû‰íme v dal‰ím roãníku
okresního pfieboru nebo na nûkteré ze zmi-
Àovan˘ch kulturních akcí. Podrobnûj‰í infor-
mace o na‰em klubu a fotogalerii z pofiáda-
n˘ch akcí získáte na na‰ich webov˘ch
stránkách http://spartak.valtirov.sweb.cz.

Za Spartak Valtífiov David ¤ezáã
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