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Slovo starosty obce
Je zde podzim a vûﬁím, Ïe jste proÏili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto
dnech slavíme 91. v˘roãí vzniku na‰eho státu a vût‰ina z nás kroutí nechápavû hlavou
nad souãasn˘m konáním jeho vrcholn˘ch politikÛ. Nad tím, jak se poslanci a parlamentní strany nejsou schopny shodnout v podstatû na ãemkoliv. Jsme svûdky prosazování partikulárních zájmÛ, obstrukcí, bez ohledu na potﬁeby a zájmy celku. V dobû,
kdy by bylo potﬁeba spojit um a síly na pﬁekonání hospodáﬁské krize a nepﬁízniv˘ch
dopadÛ na obãany.
Domníval jsem se vÏdy, Ïe obecní politika,
práce samosprávy v tak malé obci jako na‰e,
je diametrálnû odli‰ná. Îe pouh˘ch patnáct
ãlenÛ samosprávy obce, pﬁestoÏe zvolen˘ch za
rÛzná volební uskupení, má spoleãn˘ zájem
spolupracovat na zlep‰ení Ïivota v obci. VÏdyÈ
v‰echny volební programy obsahovaly velmi
podobné sliby. Ale i u nás se ãást zastupitelÛ
prohlásila opozicí a jejich jedinou aktivitou je
pouze kritika, napadání a pﬁekrucování vedením obce pﬁedkládan˘ch námûtÛ a návrhÛ na
rozvoj a ﬁízení obce.
Pﬁesto je práce obecní samosprávy viditelnû
pozitivní a na Ïivotû v obci je to vidût.
Leto‰ní rok jistû nebyl jednoduch˘. V‰echny
nás ve vût‰í nebo men‰í míﬁe postihla hospodáﬁská krize. Mûla závaÏné dopady i ve sníÏení pﬁíjmÛ obecního rozpoãtu z v˘nosÛ daní.
Byli jsme proto nuceni omezit ﬁadu plánovan˘ch v˘dajÛ. Pﬁesto jsme nemuseli omezit v˘daje do obecního ‰kolství, dokonãili zateplení
a v˘mûnu oken na základní ‰kole, roz‰íﬁili kapacitu mateﬁské ‰koly. Zajistili jsme alespoÀ
nejnutnûj‰í opravy komunikací a obecních
bytÛ. Nemuseli jsme omezit v˘daje s dopady
do sociální, kulturní a spoleãenské oblasti a
péãe o veﬁejná prostranství obce. Byla realizována ﬁada opatﬁení pro zlep‰ení stavu v oblasti vodního hospodáﬁství. Obecní úﬁad zavedl sluÏby obãanÛm CZECH POINT, zlep‰ilo
se vybavení obecní knihovny, vybavení hasiãÛ,
napomohli jsme ﬁe‰ení problémÛ kolem TJ a
FK Jiskra.
Pro obecní investice jsme dokázali získat
dal‰í dotace. Velk˘m úspûchem na‰í obce a
zároveÀ velk˘m závazkem, je úspûch na‰ich
Ïádostí o dotace z Regionálního operaãního
programu Severozápad. PﬁedloÏili jsme i Ïá-

dost o dotaci na zateplení mateﬁské ‰kolky a
na v˘stavbu pﬁivadûãe pitné vody z Le‰tiny.
Je ale mnoho vûcí, které se nedaﬁí tak, jak
bychom si pﬁáli. Problémem je nejenom sloÏitá

byrokracie a nedostatek financí, ale i nezájem
nûkter˘ch obãanÛ o veﬁejné dûní a obecní majetek. Devastace zaﬁízení dûtsk˘ch hﬁi‰È i ostatního majetku, ãerné skládky odpadkÛ, zneãi‰Èování veﬁejn˘ch prostranství.
O to více dûkuji v‰em, kteﬁí mají o svou obec
zájem, povaÏují ji za svÛj domov a jsou ochotni pro ni nûco i udûlat. Dûkuji i v‰em, kteﬁí úsilí
o zlep‰ení Ïivota v na‰í obci podporují a pomáhají nám získat prostﬁedky pro její rozvoj.
Vûﬁím, Ïe spoleãn˘mi silami v‰ech obãanÛ i
pﬁíznivcÛ se nám bude daﬁit na‰i obec dále rozvíjet.
M. Moucha, starosta obce

NOV¯ FUTSALOV¯ KLUB
Od 1.9. je ve Velkém Bﬁeznû zaloÏen futsalov˘ klub vítovská legie. T˘m je sloÏen z 8 chlapcÛ
mezi vûkem 15 aÏ 17 a 2 dospûl˘ch a je zapsan˘ do 3 ligy v Ústí nad Labem. Majitel klubu je Ladislav Provazník. Klub je sloÏen z mlad˘ch lidí, tak by se uvítal nûjak˘ sponzor, kterého by legie
reprezentovala.
Kontakt a více informací na webov˘ch stránkách www.vitovskalegie.estranky.cz

Zpráva o ãinnosti obce
V rámci podpory obecního ‰kolství jsme dokonãili zateplení a v˘mûnu oken v dolní budovû
základní ‰koly za 4,2 mil Kã, s dotací Státního
fondu Ïivotního prostﬁedí ve v˘‰i 2,08 mil Kã. U
‰kolní jídelny byla provedena rekonstrukce lapaãe tukÛ. Dále byla provedena o prázdninách
rekonstrukce sociálních zaﬁízení v budovû Praktické ‰koly na náklady Ústeckého kraje.
Pro podporu mlad˘ch rodin je od záﬁí otevﬁena dal‰í tﬁída mateﬁské ‰koly pro 25 ÏákÛ, v
pavilonu pﬁed lety uzavﬁeném a pﬁestavûném
na dotované byty.
Díky kladnû vyﬁízen˘m Ïádostem o dotace,
byla obecní knihovna vybavena v˘poãetní
technikou a softwarem pro evidenci knih a v˘pÛjãek. Obecní úﬁad poﬁídil v˘poãetní techniku
pro zavedení sluÏeb CZECH POINT, umoÏÀujícím obãanÛm v˘pisy z evidence nemovitostí,
trestních rejstﬁíkÛ, stavu bodÛ pﬁestupkÛ ﬁidiãÛ
apod.
V tûchto dnech bude znám v˘sledek ﬁízení o
pﬁiznání dotace k na‰í Ïádosti na zateplení a
zmûnu vytápûní budov mateﬁské ‰koly.
V˘znamn˘m úspûchem na‰í obce bylo pﬁiznání dotací na akce Revitalizace pískovny Valtíﬁov a Projekty infrastruktury obce. Byla uzavﬁena smlouva o dotacích s Úﬁadem ROP a
proveden v˘bûr dodavatelÛ. Akce budou letos
zahájeny s dokonãením do podzimu pﬁí‰tího
roku.
Dotace na v˘stavbu dal‰ího pavilonu DPS v
Aleji sportovcÛ pﬁiznána nebyla. Neuspûla i
na‰e Ïádost o dotaci na parkové úpravy dolního námûstí. Snad uspûjeme pﬁí‰tû.
V oblasti rozvoje vodního hospodáﬁství a
zlep‰ení kvality pitné vody nás postihla ztráta
neãekan˘m úmrtím vedoucí odboru Vodního
hospodáﬁství paní Novákové. V tûchto dnech
byla podána Ïádost o dotaci Státnímu fondu Ïivotního prostﬁedí na v˘stavbu pﬁivadûãe pitné
vody z Le‰tiny, probíhá pﬁíprava v˘stavby
úpravny pitné vody z vrtÛ ve Valtíﬁovû. Z provozních opatﬁení bylo posíleno vyuÏití study u
PumprÛ a ãerpání vody získávané ze zdrojÛ ve
Vítovû do vodojemu Valtíﬁov. Odstranûno bylo
nûkolik havarií na vodovodních ﬁadech. Probûhlo jednání se správcem Homolského potoka Lesy âeské republiky a Povodím Ohﬁe, vyvolaného na základû stíÏnosti p. Buriana ministrovi zemûdûlství, o stavu údrÏby potoka a
pﬁehrady B˘Àov a protipovodÀov˘ch opatﬁeních. Zatím bez konkretních v˘sledkÛ.
V létû probûhla v˘sprava obecních komunikací vãetnû nového povrchu panelové vozovky
v ulici Pod strání. Pro pﬁí‰tí rok se pﬁipravují
akce rekonstrukce komunikace Zadní a Pastviny. Opût se je‰tû nepodaﬁila koupû pozemkÛ
pro v˘stavbu autobusové zastávky v Litomûﬁické ulici od dûdicÛ jejich majitele.
Problémem je nekázeÀ obãanÛ vyváÏejících
své odpady do zákoutí veﬁejn˘ch prostranství i
odhazování odpadÛ u kontejnerÛ tﬁídûného od2 / 2009

●

padu. Bylo objednáno odstranûní ãerné skládky ve Valtíﬁovû.
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti zejména dûtí, byl
obnoven plot podél Ïeleznice u pﬁejezdu námûstí u Adonisu. Na veﬁejn˘ch prostranstvích
bylo rozmístûno 8 nov˘ch laviãek. V tomto létû
byla nároãná péãe o zeleÀ na veﬁejn˘ch prostranstvích v obci zejména ãastûj‰ím sekáním
trávy. Díky nové mechanizaci a úsilí zamûstnancÛ VPP se ji daﬁilo uspokojivû zvládat. Problémem se stali divoãáci devastující zahrady i
veﬁejná prostranství hluboko v zástavbû obce.
Pomoc pﬁislíbili myslivci i odbor Ïivotního prostﬁedí Krajského úﬁadu. Obec zaji‰Èuje i údrÏbu dûtsk˘ch hﬁi‰È. Je ‰koda, Ïe nové herní konstrukce i oplocení hﬁi‰È trpí vandalizmem v˘rostkÛ. Je s podivem, jak jsou nûkteﬁí rodiãe
benevolentní nad chováním sv˘ch ratolestí a
ostatní dospûlí nev‰ímaví. Niãení veﬁejného
majetku pﬁece není Ïádné hrdinství.
V oblasti bytového hospodáﬁství byla prodána vût‰ina bytÛ v domech Dûãínská 140, 141,
118 nájemníkÛm a v tûchto dnech vrcholí nabídka prodeje zb˘vajících obecních bytÛ v domech Litomûﬁická 271 a Valtíﬁov 78. Zahájen
byl prodej bytÛ nájemníkÛm v domech Valtíﬁov

68, 69, 76. Zastupitelstvem byl schválen prodej
starého zámku Klá‰terní ã.p. 1. Problémem zÛstávají neplatiãi nájemného. Dal‰í nejvût‰í dluÏníci tak dostali v˘povûdi z nájmu a vymáhání
dluhÛ bude provádûno prostﬁednictvím exekutora. Díky neplatiãÛm tak chybí obci finance na
zlep‰ení údrÏby obecních bytÛ.
Pokraãovala i snaha o zlep‰ení podmínek
ãinnosti obecních hasiãÛ. Díky daru Ústeckého
kraje získali v˘konné motorové ãerpadlo a nyní
jednáme o pﬁevodu vozidla Tatra pro technické
zásahy, vãetnû vybavení od KZS. Potﬁebné je
i doplnûní místního sboru hasiãÛ o nové ãleny.
Problémem zÛstává získání provozovatele
od loÀského roku uzavﬁené lékárny. Povedlo
se nám zprostﬁedkovat smírné vyﬁe‰ení letitého
sporu mezi TJ Jiskra a FK Jiskra a zajistit tak
dal‰í fungování fotbalu v obci. Díky obûtavosti
uãitelÛ na‰ich ‰kol, Obãanskému sdruÏení Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova, obou fotbalov˘ch klubÛ i kastelána Státního zámku probûhla a probíhá v obci celá ﬁada kulturních i
spoleãensk˘ch akcí pro dûti a dospûlé. Pro oddych a sportovní vyÏití obãanÛ se vyuÏívá ‰kolní tûlocviãna i hﬁi‰tû u základní ‰koly. Velmi
dobﬁe si vede a v˘borné sportovní v˘sledky má
i krouÏek Juda Základní ‰koly a fotbalov˘ch
prÈat FK Jiskra. Díky v‰em, kteﬁí svou dobrovolnou prací pomáhají ostatním.
M. Moucha, starosta obce

Upozornûní pro majitele
pejskÛ a nájemce pozemkÛ
Termíny pro úhradu poplatkÛ za psy a nájmy z pozemkÛ máme do konce listopadu 2009.
Pokud do tohoto termínu nestihnete poplatky uhradit, upozorÀujeme nájemce pozemkÛ, Ïe
bude o jejich nájmu na tyto pozemky rozhodovat komise a v pﬁípadû nezaplacení bude pﬁedmûtn˘ pozemek nabídnut jinému zájemci.
Tak, jak je jiÏ zvykem, mÛÏete poplatek uhradit osobnû do pokladny obce u paní Ippoldtové.
Také si Vás dovoluji upozornit, Ïe od poãátku roku 2007 máme vyraÏené nové psí známky s
názvem obce Velké Bﬁezno - Valtíﬁov. Tyto známky jsou oãíslované a ãíslo Vámi zakoupené známky se zapisuje do seznamu a v pﬁípadû zabûhnutí Va‰eho pejska dle ãísla známky mÛÏeme najít
majitele.
Velice nás zaráÏí, Ïe tento rok se nav˘‰il poãet neplatiãÛ - za pozemky je dluh 10 066,- Kã a
poplatky za psy je dluh 7 357,- Kã.
Tento t˘den budu rozesílat v‰em dluÏníkÛm upomínky. Pokud upomínku dostanete a budete si
jisti, Ïe jste zaplatili, tak se pﬁedem omlouvám.
A COPAK VÁM V·EM ¤ÍKAJÍ PSÍ HROMÁDKY?
(Docela bychom uvítali, kdyby nûkdo z Vás pﬁi‰el s návrhem, jak tomuto problému zabránit tﬁeba instalovat stojánky s balíãkem sáãkÛ, které by byly pro pejskaﬁe, nebo by obec zakoupila
tyto sáãky, které by se pﬁi placení poplatku za psy prodávaly za minimální poplatek. Uvítáme
kaÏd˘ Vá‰ návrh). Také o tomto problému jsem jiÏ psala v minulém zpravodaji a myslí si nûkdo z
Vás, Ïe se nûco zmûnilo? Urãitû ne, pejskÛ naopak pﬁibylo a jsou obãané, kteﬁí ani nepﬁijdou nahlásit, Ïe jsou majitelé nového psa a je hodnû smutné, Ïe na nû chodí Ïalovat sousedé a ptají se,
zda platí. Nevím, ãí je to ostuda, jestli majitele psa, nebo souseda, to nechám na Va‰em posouzení.
Dále bych Vám zde chtûla pﬁedloÏit v˘Àatek z vyhlá‰ky obce Velké Bﬁezno platné od 1.1.2004,
kde jsou uvedeny poplatky za psy:
Obecní dÛm:.......................200,- Kã - 1 pes (2 psi 500,- Kã)
Rod. domek: .......................100,- Kã - 1 pes (2 psi 250,- Kã)
DÛchodci: ..........................160,- Kã - 1 pes (2 psi 150,- Kã)
Za kaÏdého dal‰ího psa je poplatek nav˘‰en o 50%.
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Ippoldtová Ivana

Investiãní rozvoj obce
Pﬁed 3 lety jsme zahájili investiãní program
rozvoje obce s prioritami pro ‰kolství, dûti a
mládeÏ a pro rozvoj infrastruktury
Prvou akcí pﬁipravenou je‰tû pﬁedchozím vedením obce byla v˘stavba 12 bytÛ Markéta ve
Vítovû dokonãená na jaﬁe 2008. Díky ‰patné
pﬁípravû se náklady stavby na zakládání zv˘‰ily o 700tis Kã a dosáhly celkem 14,4 mil Kã. Z
toho ãinila dotace MMR 6,6 mil Kã, 3,8 mil Kã
z rozpoãtu obce roku 2007 a 2008 a z bankovního úvûru 4,0 mil Kã. Splátky úvûru jsou
kryty nájemn˘m z vybudovan˘ch bytÛ a nezatûÏují rozpoãet obce.
Dal‰í investiãní akce realizované v pﬁedchozích 3 letech ﬁe‰ily pﬁedev‰ím zanedban˘ stav
objektÛ ‰kol v obci. Havarijní stav rozvodÛ vytápûní byl ﬁe‰en akcí Reko ústﬁedního vytápûní za 2,2 mil Kã s dotací Ústeckého kraje ve
v˘‰i 1,4 mil Kã, ‰kolní hﬁi‰tû za 1,2 mil Kã s dotací âEZ ve v˘‰i 1 mil Kã, Zateplení a v˘mûna
oken základní ‰koly za 4,2 mil Kã s dotací
SFÎP ve v˘‰i 2,1 mil Kã.
Pﬁed lety byl jeden pavilon mateﬁské ‰koly
pﬁestavûn na byty se státní dotací 443 tis Kã.
Zpûtnû lze tento krok hodnotit jako chybn˘.
Rostoucí poãet obyvatel a zv˘‰en˘ zájem o
umístûní dûtí ve ‰kolce si vyÏádal letos uvolnûní bytÛ a znovu pﬁestavbu tohoto pavilonu pro
dal‰í tﬁídu M·. To si vyÏádalo zru‰it tyto dva
byty, vrátit na nû poskytnutou dotaci a vynaloÏit za celkov˘ náklad na stavební práce 1,1 mil
Kã a na vybavení dal‰ích 0,3 mil Kã.
Rekonstrukci nevyhovujících sociálních zaﬁízení v Praktické ‰kole zajistil Ústeck˘ kraj v
hodnotû cca 1,0 mil Kã.
Pro pﬁí‰tí roky jsme pﬁipravili velmi nutn˘
projekt rekonstrukce nevyhovujících sociálních
zaﬁízení základní ‰koly a jiÏ podali Ïádost o dotaci na zateplení Mateﬁské ‰koly se zmûnou vytápûní.
Dále jsme ve spolupráci s Obãansk˘m sdruÏením Ïen realizovali v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû 4 vûÏe u horní budovy ‰koly za 560 tis Kã
s dotací MMR 390 tis Kã, úãastí sdruÏení Ïen
127 tis Kã a náklady 43 tis Kã z rozpoãtu obce.
Dále byla provedena rekonstrukce dûtsk˘ch
hﬁi‰È v Aleji sportovcÛ a kolonce Valtíﬁov za
454 tis Kã s dotací Ministerstva financí 350 tis
Kã, z rozpoãtu obce ve v˘‰i 104 tis Kã. S pracemi pomohli dobrovolnou prací obãané a
SdruÏení Ïen vûnovalo dal‰í herní konstrukce
za více jak 200 tis Kã. U základní ‰koly byla
vybudována lezecká stûna za 214 tis Kã s dotací MMR ve v˘‰i 147 tis Kã a z rozpoãtu obce
68 tis Kã.
V oblasti vodního hospodáﬁství byla zpracována vodohospodáﬁská studie oblasti za 357
tis Kã s dotací Ústeckého kraje ve v˘‰i 250 tis
Kã. Tato studie zmapovala stav rozvodÛ vody a
kanalizace v obci, potﬁeby ﬁe‰ení jejich doplnûní, a v˘hledové smûry rozvoje. Podpoﬁila orientaci na zásobování vodou z Le‰tiny, pﬁípadnû
Zubrnic. Je pomocí pro dlouhodobé plánování

dílãích opatﬁení na vodárensk˘ch sítích.
Byl realizován nov˘ vodní zdroj u Drtiãe za
0,9 mil Kã s dotací Ústeckého kraje ve v˘‰i 0,6
mil Kã, rekonstrukce ãerpací stanice kanalizace
v Hraniãáﬁské ulici za 93 tis Kã, provedena provozní opatﬁení na vy‰‰ím vyuÏití studny u PumprÛ, na ãerpání vody z Vítova do vodojemu Valtíﬁov. Pro pﬁí‰tí rok je pﬁipraven projekt vodojemu Vítov IV pro moÏnost získání dotace na
jeho v˘stavbu a stejnû tak pﬁipravován projekt
na úpravnu vody ze studní ve Valtíﬁovû. Podána je Ïádost o dotaci na pﬁivadûã vody z Le‰tiny s dokumentací do úrovnû Ïádosti o stavební povolení.
Z dopravních akcí byla v uplynul˘ch 3 letech
opravena vozovka nov˘m krytem v nûkolika ulicích. Bylo vybudováno parkovi‰tû u Adonisu.
Ve spolupráci s Ústeck˘m krajem jsme zajistili
zálivy pro autobusové zastávky a novû ﬁe‰ené
pﬁechody na silnici Ústí Dûãín v úseku obce.
Byl zaji‰tûn projekt na zmûnu trasy cyklostezky z Klá‰terní ulice na louku od domova seniorÛ k Tivoli. Tato zmûna byla zahrnuta do investice Ústeckého kraje cyklostezky Valtíﬁov Dûãín, která jiÏ koneãnû pﬁí‰tí rok zahájí. Pro
pﬁí‰tí rok zahajujeme projektové zabezpeãení
roz‰íﬁení ulice Pastviny a hodláme realizovat
rekonstrukci ulice Zadní.
Z ostatních investic byly v minul˘ch 3 letech
plynofikovány dal‰í byty, provedeno nové vytápûní v Tivoli. Na hlavních trasách veﬁejného
osvûtlení bylo doplnûno osvûtlení pﬁechodÛ
pro pû‰í a vymûnûny svûtelné zdroje za úspornûj‰í. Náhradou za rozpadající se provozní auto
vodákÛ byla letos poﬁízena nová dodávka s
prodlouÏenou skﬁíní. Zakoupena byla mulãovací sekaãka trávy Stiga omezující potﬁebu
drahé likvidace travní hmoty. Obecní knihovna
byla vybavena v˘poãetní technikou s dotací Ministerstva ‰kolství. Obecní úﬁad v uplynul˘ch 3
letech byl kompletnû vybaven v˘poãetní technikou zaji‰Èující jeho provoz i sluÏby CZECH
POINT pro obãany na potﬁebné úrovni. Byla
vybudována nová autobusová zastávka v kolonce a pﬁístﬁe‰ky nad kontejnery tﬁídûného odpadu u pískovny Valtíﬁov a na dolním námûstí
ve Velkém Bﬁeznû. Pro vybavení hasiãÛ jsme
získali od policie âR ojetou dodávku, kterou si
hasiãi s pomocí autoservisu p ·rámka skvûle
zrenovovali. Darem Ústeckého kraje jsme vloni
dostali dvû a letos jedno motorové ãerpadlo.
Nepovedl se zámûr s koupí a vyuÏitím sta-

rého zámku. Na jeho koupi jsme pﬁijali úvûr ve
v˘‰i 4,0 mil Kã, kter˘ je splácen z nájemného
kuchynû domova seniorÛ. Koupû starého
zámku byla projednána a schválena v‰emi zastupiteli. Tehdy se jevilo správné star˘ zámek,
v˘znamnou historickou budovu, obcí koupit a
zabránit tak jeho nevhodnému vyuÏití a ohroÏení domova seniorÛ, kter˘ v nûm má kuchyÀ.
Pozdûj‰í zámûr vyuÏití této budovy pro potﬁeby
obce a na‰e Ïádost o grant z Norsk˘ch fondÛ
nevy‰el, proto je nyní prodáván za cenu pokr˘vající v‰echny náklady obce spojené s touto
akcí. Tato akce tak není v Ïádném pﬁípadû ztrátová a nezatíÏí budoucnost obce.
Obãany nebyl schválen zámûr pﬁemístûní
autobusové zastávky k parãíku pﬁed kostelíkem
ve Valtíﬁovû, aby nemuseli pﬁes koleje. Povedlo se alespoÀ pﬁed valtíﬁovsk˘m obchodem vybudovat chodník pro bezpeãnûj‰í pohyb chodcÛ k Ïelezniãnímu pﬁejezdu.
Zatím není pokrok v realizaci zámûru obnovení ﬁíãního pﬁístavu u Tivoli v regionálním programu turistického vyuÏití Labe, pro kter˘ jsme
zajistili projektovou studii, a nena‰el se investor pro v˘stavbu nízkonákladov˘ch domkÛ pro
mladé dle námi zaji‰tûné studie v lokalitû ulice
Zadní. Nebyla nám zatím pﬁiznána dotace na
v˘stavbu dal‰ího DPS s 8 byty pro seniory.
Nyní jsme získali dotaci z Regionálního operaãního programu severozápad na Relaxaãnû
sportovní areál ve Valtíﬁovû a dotaci na Projekt
rozvoje infrastruktury obce, které budou realizovány do podzimu pﬁí‰tího roku. Toto jsou jediné skuteãnû rozvojové nové akce. Proto by
byla ‰koda je nevyuÏít. V‰echny ostatní akce
v˘‰e uvedené, pﬁipravované a realizované v
uplynul˘ch 3 letech jsou akce ﬁe‰ící nevyhovující, pﬁípadnû havarijní stav.
Na získání financí pro realizaci v˘‰e uveden˘ch investic, jsme podali v uplynul˘ch 3 letech celkem 25 Ïádostí o dotace. Z toho jiÏ
byly získány dotace v celkové hodnotû 6,5 mil
Kã na 14 úspû‰nû realizovan˘ch akcí. Dvû dotace na pískovnu a projekty infrastruktury v
hodnotû 11,8 a 1,5 mil Kã byly pﬁiznány a
budou realizovány do podzimu pﬁí‰tího roku. O
dal‰ích dvû dotace na pﬁivadûã z Le‰tiny a zateplení M· je poÏádáno a pro dal‰í 4 Ïádosti o
dotace jsou pﬁipraveny projektové podklady do
pﬁí‰tích dotaãních v˘zev.
Konstatuji tedy, Ïe se daﬁí v tomto volebním
období plnit dobﬁe investiãní program obce, Ïe
naprostá vût‰ina investiãních zámûrÛ je plnûna
a Ïe se daﬁí doplÀovat finanãní zdroje obce z
rÛzn˘ch dotaãních titulÛ.
M. Moucha, starosta obce

UÎ MÁTE ZAPLACENO?
Ráda bych vyuÏila této pﬁíleÏitosti a pﬁipomnûla v‰em obãanÛm, kteﬁí je‰tû neuhradili poplatek za svoz a likvidaci odpadÛ, aby tak uãinili v co nejkrat‰ím moÏném termínu, nejpozdûji
v‰ak do 30.11.2009. LhÛta pro zaplacení za 2. pololetí, pro tento poplatek, byla do 31.8.2009.
Kdo tak neuãiní, bude vyzván k úhradû upomínkou!
Libu‰e Pokorná, Obecní úﬁad Velké Bﬁezno
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Odeãty vody a platba záloh za rok 2009
Zálohy za vodné a stoãné za rok 2009 je moÏné zaplatit do pokladny vodárenského a kanalizaãního provozu nejpozdûji do 22.12.2009.
Stavy vodomûrÛ lze nahlásit tûmito zpÛsoby :
■ na e-mailovou adresu: odecet@velke-brezno.cz
■ zasláním zprávy SMS na tel.ãíslo: 736448029 (pouze SMS)
■ telefonicky na ãísle: 475228340 - paní Fridrichová
■ osobnû na OÚ: vodárensk˘ a kanalizaãní provoz
K lep‰í identifikaci odeãtÛ prosíme o uvedení jména,popﬁ.adresy,ãísla vodomûru ãi eventuelnû
ãíslo odbûrného místa.Odeãty vodomûrÛ je moÏno hlásit prÛbûÏnû od 1.12.2009, nejpozdûji v‰ak
do 6.1.2009.
Fridrichová Hana, vodárensk˘ a kanalizaãní provoz

LIKVIDACE ODPADU ZE ZELENù
I kdyÏ si s námi v leto‰ním roce poãasí chvílemi nepûknû zahrávalo a místo, abychom si pﬁipravovali své zahrady na zimu, pﬁepadl nás v polovinû mûsíce ﬁíjna sníh. Vûﬁíme, Ïe se snad uÏ
poãasí opût umoudﬁilo a mi mÛÏeme pokraãovat, nûkteﬁí moÏná uÏ v zapoãaté práci na zahradû.
Je zde moÏná, jako kaÏd˘ rok, otázka „Kam s listím“? I letos jsou k dispozici na Obecním úﬁadû
tzv. „Ïoky na listí“ o objemu cca 1000 litrÛ, do kter˘ch lze ukládat nejen listí, ale i travní hmotu a
vûtve (s max. tlou‰kou 3 cm). Cena Ïoku je 220,- Kã. Vyzvednete si Ïok, naplníte jej, zavoláte a
my zaﬁídíme odvoz.
Nevozte trávu na veﬁejná prostranství, nezakládejte ãerné skládky, vÏdyÈ v‰e je k dispozici a podílet se o pûkn˘ vzhled obce mÛÏe opravdu kaÏd˘! Libu‰e Pokorná, Obecní úﬁad Velké Bﬁezno

Zpráva o ãinnosti sociální komise
Sociální komise se schází dle potﬁeby. Jejím cílem je zejména vyhledávací a poradenská ãinnost. Systematicky vyhledává obãany, kteﬁí potﬁebují pomoc nebo radu v oblasti sociálních sluÏeb
ãi pomoc v orientaci v oblasti pﬁedpisÛ sociálního zabezpeãení.
Komise se zab˘vala otázkou vyplácení dávek hmotné nouze formou potravinov˘ch poukázek,
které od 1.10.2009 slouÏí k úhradû nákupu zboÏí i zde, v prodejnû COOP ve Velkém Bﬁeznû. Komise také ﬁe‰ila vzniklé aktuální situace ÏadatelÛ o dávky hmotné nouze, jedno anonymní udání a
Ïádost o pﬁíspûvek na nákup kamen.
V poslední období komise ﬁe‰ila nûkolik pﬁipomínek a stíÏností obyvatel domÛ s peãovatelskou
sluÏbou.
Do ãinnosti komise patﬁí téÏ vítání nov˘ch obãánkÛ do Ïivota a náv‰tûvy jubilantÛ, kteﬁí dovr‰ili Ïivotní v˘roãí 70, 75, 80 atd.let. V leto‰ním roce se vítání dûtí uskuteãnilo v mûsíci ãervnu, dal‰í
vítání je plánováno na mûsíc listopad.
Za sociální komisi Marie Dvoﬁanová, pﬁedsedkynû

SOUTùÎ O NEJHEZâÍ OKNO A ZAHRADU
Jak uÏ jsme Vás v pﬁedchozím ãísle Velkobﬁezenského zpravodaje informovali, tak i letos
probûhla na‰e kaÏdoroãní soutûÏ „O nejhezãí okno a zahradu“.
Leto‰ní soutûÏi moc poãasí nepﬁálo a tak vyhodnocování a zji‰tûní pﬁípadn˘ch kandidátÛ na
v˘hry nebylo vÛbec jednoduché. Nepﬁíznivé poãasí a ãasté de‰tû zpÛsobilo, Ïe si lidé nezdobili
okna tak, jako tomu bylo v pﬁedchozích letech. Pﬁesto v‰echno, jsme vítûze v obou kategorií na‰li.
Dovolte nám proto, Vás s leto‰ními vítûzi v soutûÏi „O nejhezãí okno a zahradu pro rok 2009“ seznámit:
V kategorii „O nejhezãí zahradu“ se na stupnû vítûzÛ postavili:

1. místo - manÏelé Hromádkovi
2. místo - paní Milu‰e Zatírandová
3. místo - paní Ivana âerná
V kategorii „O nejhezãí okno“ se z v˘hry mohou radovat tito spoluobãané:

1.
3.
3.
3.

místo - Pavlína VyÏrálková a Ludûk ·uhajka
místo - paní Libu‰e Junková
místo - manÏelé Va‰íãkovi
místo - manÏelé Pe‰kovi

Fotografie v˘herních oken a zahrad, budou k nahlédnutí na webov˘ch stránkách obce
(www.velke-brezno.cz) v Aktualitách.
V‰em leto‰ním v˘hercÛm upﬁímnû blahopﬁejeme!
Zvelebovací komise Velké Bﬁezno
4 / 2009
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Informace
z Mikroregionu
Velkobﬁezensko
ZUBRNICE
Obec Zubrnice se aktivnû zapojila do rÛzn˘ch dotaãních fondÛ a programÛ. V pﬁedchozích letech z dotací opravila budovu obecního
úﬁadu zeì kolem hﬁbitova. Letos podala Ïádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje
na opravu místních komunikací v celkové ãástce 975 tis Kã. Dále podala Ïádost do dotaãní
v˘zvy pro obce do 500 obyvatel na opravu veﬁejného osvûtlení, obecního rozhlasu, opravu
komunikací, vybudování informaãních systémÛ
obce a nákup techniky na údrÏbu zelenû o celkové hodnotû 3,8 mil Kã. Pﬁipravuje Ïádost na
Státní fond Ïivotního prostﬁedí na v˘stavbu
obecní kanalizace a ãistírny odpadních vod. V
programu obnovy venkova Ústeckého kraje
získala dotaci ve v˘‰i 300 tis Kã na opravu
místní komunikace a zﬁízení de‰Èové kanalizace s realizací je‰tû v tomto roce.
Tomá‰ Pernekr

Nájemné na rok 2010
zÛstane stejné
Dle platného zákona o regulovaném nájemném má obec moÏnost zv˘‰it nájemné v obecních bytech.
Vzhledem k celkové krizi v zemi a tíÏivé finanãní situaci obãanÛ se Rada jednohlasnû
usnesla, Ïe této moÏnosti nevyuÏije.
Pro rok 2010 nebude zvy‰ováno nájemné v
obecních bytech.

Biã na neplatiãe
Obec Velké Bﬁezno opakovanû vyz˘vá nájemníky v obecních bytech, kteﬁí i pﬁes tyto
v˘zvy nájemné neplatí. Proto Rada obce Velké
Bﬁezno rozhodla o razantnûj‰ím zákonném postupu vÛãi dluÏníkÛm.
V prvním kole budou vyzváni písemnou formou k uhrazení dluÏné ãástky nebo sepsání
dohody o splacení dluhu.
V druhém kole, v pﬁípadû, Ïe dluÏník nebude reagovat na první v˘zvu, obdrÏí v˘povûì z
nájemní smlouvy a celá záleÏitost bude ﬁe‰ena
prostﬁednictvím soudu a exekuce.
S lítostí oznamujeme v‰em obyvatelÛm smutnou zprávu, Ïe nás navÏdy
opustila na‰e kolegynû
paní VùRA NOVÁKOVÁ,
vedoucí odboru vodního hospodáﬁství Obecního úﬁadu ve Velkém Bﬁeznû. Zemﬁela po tûÏké nemoci dne
7.ﬁíjna 2009 ve vûku 53 let.
zamûstnanci OÚ

Velké Bﬁezno pﬁipravuje plán rozvoje obce
Velké Bﬁezno je jednou z mála úspû‰n˘ch
obcí Ústeckého kraje, které byla pﬁiznána dotace na tvorbu tzv. Místního akãního plánu rozvoje infrastruktury obce. V rámci V˘zvy ã.5
Regionálního operaãního programu, oblast
podpory 2.1., byla v Ústeckém kraji pﬁidûlena
finanãní dotace pouze tﬁem obcím. Jednou z
nich je i obec Velké Bﬁezno a Valtíﬁov .
Díky této úspû‰né projektové Ïádosti mÛÏe
na‰e obec zahájit pﬁípravu a následnû tvorbu
7 studií, které by mûly ukázat smûry rozvoje
nûkter˘ch v˘znamn˘ch ãástí obce v následujících letech. Cel˘ projekt tvorby tûchto rozvojov˘ch studií je navrÏen jako v˘sledek vznikl˘ na

základû ‰iroké diskuse s obãany.Vedení obce
bude zji‰Èovat návrhy obãanÛ prostﬁednictvím
vybran˘ch komunikaãních forem, kter˘mi jsou
napﬁ.:besedy s obãany,emailová komunikace,
písemné formy návrhÛ a pﬁipomínek . Do konce
roku 2009 probûhne v kulturním stﬁedisku Tivoli
první veﬁejná diskuse k moÏn˘m rozvojov˘m
prioritám obce. V prvním ãtvrtletí roku 2010
bude následovat dal‰í veﬁejné projednávání,
které by mûlo vyústit ve vytvoﬁení tzv. Místního akãního plánu obce Velké Bﬁezno a vytvoﬁení podkladov˘ch materiálÛ smûﬁujících k návrhu zmûn Územního plánu ãi projektov˘ch dokumentací. Vedení obce si touto formou dovo-

luje oslovit obãany k úãasti na tûchto pracovní setkáních. Aktivní úãast obãanÛ obce jistû
napomÛÏe ke zpracování smyslupln˘ch projektov˘ch zámûrÛ, které pomohou zlep‰it Ïivot
na‰í obce.
Termíny tûchto pracovních setkání budou
zveﬁejnûny na v˘vûskách obce i na webov˘ch
stránkách Velkého Bﬁezna. JiÏ teì nám mÛÏete zaslat své podnûty a návrhy prostﬁednictvím e-mailu tajemník @ velke-brezno.cz, ãi
jakoukoli písemnou formou na adresu obecního
úﬁadu Velké Bﬁezno, Dûãínská 211, 403 23
Velké Bﬁezno. Partnery tohoto projektu jsou:
Obãanské sdruÏení - Ïeny
Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova,
Mikroregion Velkobﬁezensko
a Unie ROSKA.

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve III. ãtvrtletí roku 2009 jednotka SDHO Velké Bﬁezno uskuteãnila
celkem 33 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 73 hodin aktivního nasazení pﬁi prÛmûru úãasti 5,15 hasiãe na zásah. Intenzivní v˘jezdová ãinnost byla zaznamenána pﬁi extrémních projevech poãasí (intenzivní sráÏky a povûtrnost), kdy docházelo k lokálním záplavám, nebo k vyvrácení stromÛ a
po‰kozování majetku a vegetace.
Za v˘jezdovou ãinnost v tomto období si jednotka zaslouÏí ocenûní.
Nároãné úkoly zvládla dobﬁe a byla znatelnû nápomocna pﬁi ﬁe‰ení
vzniklé situace. Neménû dobﬁe si vedla pﬁi závaÏném poÏáru rodinného
domu ve Valkeﬁicích, Babinách II, nebo pﬁi dopravní nehodû v Malém
Bﬁeznû, kde do‰lo ke zranûní osob.
Z v˘ãtu v˘jezdové ãinnosti vypl˘vá:
■ 8x v˘jezd k poÏárÛm (doutnající chatka - Babiny I, poÏár rodinného
domu - Valkeﬁice, 2x poÏár chalupy - Babiny II, 3x poÏár v opu‰tûném
domû - hoﬁení podlahy a ra‰elinného substrátu - Velké Bﬁezno, ul. Zadní,
hoﬁení vyﬁezan˘ch dﬁevin na cyklostezce Svádov.
■ 4x v˘jezd k dopravní nehody (2x nehoda - Malé Bﬁezno, na kruhovém
objezdu Trmice, asanace po dopravní nehodû, vypro‰Èování osob - mezi
Valtíﬁovem a Svádovem).

■ 1x zásah k otevﬁení bytu po zabouchnutí vchodov˘ch dveﬁí v DPS
Velké Bﬁezno.

luje. Za nedostatky v informaãním systému nenese jednotka Ïádnou zodpovûdnost.
Ve zdokonalovací ãinnosti se jednotka zúãastnila ‰kolení na HZS Ústí
nad Labem s tématikou zdravotní, ‰kolení strojníkÛ, dále v˘cviku s d˘chacími pﬁístroji, velitel a zástupce se zúãastnili porady velitelÛ na HZS.
V pomoci OÚ Velké Bﬁezno byl proveden v˘ﬁez stromové vegetace za
hﬁi‰tûm u základní ‰koly z dÛvodu moÏného ohroÏení obãanÛ a dûtí.
Akce byla vedena jako v˘cvik ãlenÛ jednotky s motorovou pilou.
V propagaãní ãinnosti se jednotka zúãastnila ukázky techniky pﬁ. Dûtsk˘ den v Malém Bﬁeznû a Ta‰ovû.
V závûru informaãní relace ãlenové jednotky apelují na obãany v souvislosti s nadcházející topnou sezonou pro provedení neodkladn˘ch opatﬁení (kontrola a revize topidel, komínÛ a míst manipulace s ohnûm), jakoÏ
i pﬁi zakládání ohÀÛ pﬁi likvidaci dﬁevité hmoty (stromy, keﬁe).
Za jednotku SDHO: Jaroslav Panocha - velitel jednotky
Patrik Panocha - zástupce velitele

■ 1x v˘jezd k hlá‰enému podezﬁení z úniku plynu ve Velkém Bﬁeznû u
pﬁevozu (provádûná opatﬁení plynaﬁi pﬁi opravách plynovodu)

VáÏná dopravní nehoda

■ 1x v˘jezd ke cviãení integrovaného záchranného systému organizovaného HZS Ústí nad Labem - ÚL - VaÀov.
Jednotka se distancuje od lÏiv˘ch zpráv, které se roz‰íﬁily o tom, Ïe
nezasáhla pﬁi lokální záplavû v T˘ni‰ti. K této události nebyla vyslána ﬁídícím operaãním stﬁediskem v Ústí nad Labem, coÏ celou situaci vysvût-

Jednotka dne 2.11.2009 v odpoledních hodinách zasahovala u váÏné
dopravní nehody mezi Valtíﬁovem a Svádovem, kdy ﬁidiãka osobního automobilu sv˘m zranûním v nemocnici podlehla.
Hasiãi z Velkého Bﬁezna, kteﬁí na místû zasahovali, v‰em pozÛstal˘m
vyslovují upﬁímnou soustrast.
Za jednotku SDHO Patrik Panocha

■ 6x v˘jezd k lokálním záplavám (louÏe na vozovce a sklep ve Velkém
Bﬁeznû, ul. Zadní, zatopená silnice v Ústí nad Labem, ul. ÎiÏkova, záplavy na Stﬁekovû, záplavy ulic - Ústí nad Labem a dále ve ãtvrti Stﬁekov, zatopen˘ sklep - T˘ni‰tû, ãerpání vody Malé Bﬁezno
■ 10x v˘jezd k vyvrácen˘m nebo po‰kozen˘m stromÛm (spadlá vûtev v
prostoru mezi Velk˘m a Mal˘m Bﬁeznem, spadlá vûtev u zdravotního
stﬁediska Velké Bﬁezno, spadlé stromy Homole, Malé Bﬁezno, Tûchlovice, Velké Bﬁezno, stromy pﬁes cesty - Maleãov, Sedlo, strom na vozovce Pﬁerov, spadl˘ strom - Velké Bﬁezno u panelky, naklonûn˘ strom na
vozovku v Zubrnicích, 2xc pﬁi padlém stromu na dÛm ve Svádovû, padl˘
strom na elektrickém vedení v Ol‰inkách.
■ 2x v˘jezd k v˘skytu nebezpeãného hmyzu (vosí hnízdo ve Lhotû pod
Pannou, likvidace sr‰ní - Lhota pod Pannou - ¤etouÀ).
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HLÁSÍ SE VÁM OBâANSKÉ SDRUÎENÍ ÎENY VELKÉHO B¤EZNA A VALTÍ¤OVA
Po krásn˘ch slunn˘ch letních prázdninov˘ch dnech jsme se daly opût
do práce. Dne 3.10.09 jsme uspoﬁádaly václavskou zábavu v KS Tivoli a
vyhlásily soutûÏ o nejoriginálnûj‰í pokr˘vku hlavy. Zábava se moc povedla a doufáme, Ïe se v‰ichni dobﬁe bavili. Dne 28.10.2009 jsme zorganizovaly jiÏ tradiãnû lampiónov˘ prÛvod. PrÛvod vy‰el od benzínové pumpy,
pro‰el zámeckou alejí , kolem základní ‰koly a byl ukonãen u restaurace U dubu, kde si doufáme v‰ichni pochutnali na grilovaném buﬁtíku.
A co nás ãeká ?
■ 14.11.09 od 15 hod. v‰echny zveme na divadelní pﬁedstavení divadla Rozmanitostí - Poklad báby Mraãenice. Divadlo Rozmanitostí je loutková scéna Mûstského divadla v Mostû , které jiÏ dvû desítky let hraje
mal˘m i velk˘m divákÛm. Pohádka bude vyprávût o putování prince Jiﬁího za splnûním pﬁání jeho vyvolené, o pﬁátelství s „posledním drakem
ËunÈou. Poklad baby Mraãenice splÀuje v‰echny aspekty univerzální pohádky pro dûti a dospûl˘ doprovod.
■ 20.11.09 od 19 hod. poﬁádáme divadelní pﬁedstavení amatérského
Divadelního spolku Havlíãek. Divadelníci k nám pﬁijedou s pﬁedstavením
Lucerna aneb zelen˘ Rudolf. Pﬁijìte se podívat a pobavit. Pﬁedprodej
vstupenek bude opût v domácích potﬁebách u pí. Martínkové.
■ 6.12.2009 od 15 hod. zveme v‰echny dûti z Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova na Mikulá‰skou nadílku. Na dûti budou ãekat rÛzné soutûÏe, loutková pohádka a na konec pﬁijdou ãerti i s Mikulá‰em, kter˘ rozdá dûtem
malé balíãky sladkostí, ale jen tûm které nezlobily.
■ 30.1.2010 od 20 hod. poﬁádáme ma‰karní ples. Proto vym˘‰lejte a
vytváﬁejte nejkrásnûj‰í masku plesové sezóny 2010!!! K tanci nám tentokrát bude hrát kapela Riviera.
V‰echny akce, na které vás zveme, se budou konat v KS Tivoli.
Va‰e pﬁipomínky i reakce nám mÛÏete zasílat na adresu:
zeny.vb.v@atlas.cz, www.zenyvbv.cz - kniha náv‰tûv.
Ve stanovách na‰eho obãanského sdruÏení a základními cíly sdruÏení je i podíl na provozování stávajících a realizace v˘stavby nov˘ch

prostor pro aktivní spoleãensk˘ Ïivot, sportovních a dûtsk˘ch hﬁi‰È, parku
a podobnû.
Proto bychom chtûly podûkovat souãasnému vedení obce Ïe se nenechali odradit opozicí v ãele s p. Burianem a po urputném boji prosadili v˘stavbu nového aktivního areálu v b˘valé pískovnû ve Valtíﬁovû. V
konkurenci 150 ÏadatelÛ z regionálního operaãního programu byla na‰e
obec vybrána mezi 9 úspû‰n˘ch, kteﬁí dotaci získají. Jak v‰ichni víme
tato ‰ance by se jiÏ neopakovala. Sedmileté období, kdy âeská republika mÛÏe ãerpat ke zlep‰ení Ïivotní úrovnû sv˘ch obyvatel z fondÛ EU
konãí jiÏ v roce 2013. V˘hra v tak velké konkurenci vypovídá o kvalitní
práci a o zajímavém projektu, kter˘ umûl zaujmout porotu. Jistû bychom
potﬁebovali napﬁ. nové silnice, ale bohuÏel taková dotace nebyla vypsána a my s jistotou víme, Ïe se souãasné vedení vynasnaÏí o získaní dal‰ích dotací a o co nejvût‰í vyuÏití ‰ancí ãerpaní z EU fondÛ.
DrÏíme jim palce a doufáme, Ïe se nenechají odradit zhrzenou opozicí. V na‰ich obcích nechceme jen bydlet, ale aktivnû Ïít!
Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
www.zenyvbv.cz

KALENDÁ¤ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ
■ 14:11. 2009, 15:00 Kulturní sál Tivoli - divadelní pﬁedstavení pro
dûti - Poklad báby Mraãenice
■ 20.11. 2009 19:00 Kulturní sál Tivoli - divadelní pﬁedstavení Lucerna aneb zelen˘ Rudolf
■ 6.12. 2009 Kulturní sál Tivoli - Mikulá‰ská pro dûti
■ prosinec 2009 - Kulturní sál Tivoli - Vánoãní besídka Z·
■ prosinec 2009 - Adventní koncert PZ·
■ prosinec 2009, TJ SPARTAK Valtíﬁov - Karneval na ledû
■ 30.1. 2010, 20:00 Kulturní sál Tivoli - Ma‰karní ples pro dospûlé
POD âAROU....

HospÛdka Na Kopeãku - obroda
Dobr˘ den, pﬁed ãasem mne oslovil tzv. sbûratel senzací z ,,ústeckého plátku‘’ a úpûnlivû
prosil i úzkostlivû Ïadonil o sdûlení nûjakého
záÏitku nebo informace z na‰í vesniãky.
KdyÏ se nedopátral Ïádn˘ch vraÏd a záhad,
zdû‰ení, utrpení a zkázy, zeptal na na‰i hospÛdku ve Valtíﬁovû Na Kopeãku.
I já, ,,potrefená husa’’, jsem ze sv˘ch úst vypustil slÛvka: ,,·koda, Ïe se tu nevaﬁí.‘’ No, to
jsem v té chvilce netu‰il, jaká to pro hledaãe
senzací dÛleÏitá informace pro sáhodlouh˘ ãlá6 / 2009
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nek, o lidech z místní obce, kteﬁí se nemají kde
najíst a Ïe je to hospÛdka s nevalnou náv‰tûvností a obsluhou.
I tûÏko se mi ‰lo po vydání ãlánku tohoto divocha s hork˘m brkem na pivko. Hoﬁká chuÈ
prvního pivního kousku a pichlavé pohledy
místních ‰tamgastÛ, cítû v zádech neblahé
horko, se mi po mém vysvûtlení dostalo od na‰eho vrchního ,,·vejka - skoã pod vlak‘’, shovívavého úsmûvu.
Proto dnes je mi ctí, jelikoÏ to v˘‰e uveden˘
písmo mazal jistû neuãiní, informovat Vás obãany Valtíﬁova a Velkého Bﬁezna, k jaké pﬁí-
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jemné zmûnû u nás v hospÛdce do‰lo!
Vaﬁí se kaÏd˘ pátek ovárek, pivko nûkolika
druhÛ, pﬁibyly nové toalety, nové letní sezení s
dûtsk˘m koutkem a v neposlední ﬁadû pﬁíjemné posezení u krbu s moÏností oddûleného salónku pro nekuﬁáky a novû od ﬁíjna se mÛÏe
mladá i star‰í generace nahoﬁe v sále vyﬁádit
na ,,discotéce’’.
Co více dodat: nechÈ se dobﬁe daﬁí na‰í hospÛdce, kam rád pÛjdu na pivko.
S pozdravem v‰em pﬁátelÛm
lahodného moku a chuti,
tû‰ím se na shledání Vláìa Navara

Sportovní a rekreaãní areál pro dûti Valtíﬁova a Velkého Bﬁezna

Na základní ‰kole ve Velkém Bﬁeznû v rámci hodin obãanské v˘chovy probûhla anketa, jejímÏ prostﬁednictvím mûli Ïáci vyjádﬁit svoje pﬁedstavy a pﬁání, t˘kající se zlep‰ení prostﬁedí, ve kterém vyrÛstají. Absolutním vítûzem ankety se stalo pﬁání dûtí na v˘stavbu koupali‰tû a kina,
na pomyslné stupnû vítûzÛ dosáhl i poÏadavek na vybudování sportovního multifunkãního hﬁi‰tû ãi areálu, na bramborové , tedy ãtvrté pﬁíãce,
se umístil poÏadavek na v˘stavbu cukrárny. I pﬁes omezené finanãní
moÏnosti na‰í obce, bude moÏné alespoÀ jeden z návrhÛ, které se objevily na stupních vítûzÛ ‰kolní ankety splnit.
Na základû iniciativy obãanÛ Valtíﬁova, ve spolupráci se zástupci TJ
Spartak, SdruÏení Ïen a dal‰ích obûtav˘ch lidí jsme pﬁipravili projekt vyuÏití areálu pískovny hyzdící Valtíﬁov, na sportovnû relaxaãní areál, veﬁejné prostranství pro obãany, které zde chybí.
Projekt byl schválen v zastupitelstvu obce zaﬁazením do plánu obecních investic, vyãlenûním financí v rozpoãtu obce a schválením podání
Ïádosti o dotace v loÀském i leto‰ním roce. Podaná Ïádost o dotace loni
úspû‰ná nebyla, proto vedení obce vyuÏilo moÏnosti Regionálního operaãního programu NUTS II Severozápad a podalo v jeho 5. v˘zvû pro-

jektovou Ïádost s cílem rekultivovat starou pískovnu v katastru obce
Valtíﬁov a vybudovat zde Relaxaãnû sportovní areál s nauãnou stezkou.
Pﬁípravû této projektové Ïádosti bylo vûnováno velké úsilí, které bylo
korunováno úspûchem. Obci byla pﬁiznána podpora ve v˘‰i 92,5 % z
celkového rozpoãtu investice 12,8 milionu Kã. Tento v˘sledek je o to potû‰ující, jelikoÏ ze 150 podan˘ch projektov˘ch Ïádostí z ústeckého a
karlovarského kraje bylo úspû‰n˘ch pouze 9 Ïádostí. Obec Velké Bﬁezno a Valtíﬁov je tedy mezi tûmi úspû‰n˘mi. Dotaãní podmínky znamenají, Ïe obec dostane dotaci 11,8 mil Kã, ale aÏ po ukonãení projektu v
pﬁí‰tím roce. Na realizaci si proto musí vzít pﬁeklenovací úvûr od banky,
kter˘ bude dotací splacen. Celkové náklady celé akce hrazené z obecního rozpoãtu v pﬁí‰tím roce budou cca 1 mil Kã vãetnû úrokÛ z tohoto
úvûru. Za srovnatelnou cenu jednoho nového bytu získají na‰i obãané a
dûti pro svÛj odpoãinek a sportovní vyÏití areál v místû zdevastované plochy vytûÏené pískovny. Online a cyklotrial dráhu, dûtské a volejbalové
hﬁi‰tû, plochu pro skat a trenink fotbalu, nové sociální zaﬁízení a parkovi‰tû u kabin Spartaku, parkové cesty, vãetnû nauãné stezky u staré
ãásti pískovny, která je zajímav˘m pﬁírodním pﬁíkladem jak si pﬁíroda poradila s devastovan˘m územím lidskou ãinností.
MoÏnost vyuÏití takto vysoké finanãní dotace pro rozvoj a spokojen˘ Ïivot obãanÛ obou obcí, povaÏuje souãasné vedení obce jako pﬁíleÏitost, která se jiÏ nemusí opakovat. Dotace z EU konãí v roce 2013.
I pﬁes nepﬁízeÀ opoziãních zastupitelÛ k tomuto projektu, pﬁistoupilo vedení obce k jeho realizaci. Obavy z rizika neposkytnutí dotace pro nûjakou chybu v administraci prÛbûhu projektu jsou liché. V na‰em kraji byly
v minul˘ch letech rozdûleny z EU miliardy Kã a Ïádn˘ takov˘ pﬁípad se
nevyskytl. Ani na‰e obec, Úﬁad regionálního programu a financující
banka, kteﬁí prÛbûh kontrolují, Ïádnou fatální chybu neudûlá.
Anketa dûtí základní ‰koly a iniciativa obãanÛ, tak mÛÏe leckdy napomoci pﬁi rozhodování tûch, kter˘m dali obãané ve volbách dÛvûru.
Snad se dûti doãkají i svého koupali‰tû, kina ãi cukrárny. V˘stavba multifunkãního sportovního areálu ve Valtíﬁovû je první krok za pﬁedstavami, které se postupem ãasu zhmotní.
Podrobnû Vás milí ãtenáﬁi budeme o celé investiãní akci
informovat v následujícím mimoﬁádném
vydání na‰eho Zpravodaje.

PÍSKOVNA VALTÍ¤OV
VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych Vás
jako hlavní iniciátor rekultivace staré pískovny
informoval o aktuálním dûní.
Kam se v politick˘ch kruzích hrabe Praha.
Co se dûje na na‰em obecním politickém poli,
to mi ,,hlava nebere.’’ Není zde dÛleÏité pﬁipojit
se k dobrému návrhu, ale platí zde to, co navrhuje druhá strana - shodíme ze stolu. Domníval jsem se, Ïe u nás na obecní úrovni se
s touto politickou ,,bﬁítkostí‘’ nesetkám, ale uÏ
je to i tady u nás.
Víte sami, kolik práce, úsilí, besed a jednání
s obãany nás stálo pﬁed nûkolika lety, neÏ byla
témûﬁ jednohlasnû napﬁíã politick˘m spektrem
kladnû odsouhlasena snaha o získání dotací na
pískovnu z EU.
Zde, v této chvíli, to je‰tû nebyl problém, jelikoÏ ve vût‰inû je‰tû nikdo nevûﬁil, Ïe se povede získat finanãní podporu z EU na v˘zvu z
Regionálního Operaãního Programu.
Zaãali jsme po ‰estnáctileté snaze pﬁedcho-

zí garnitury, jejímÏ nezdárn˘m cílem bylo vybudovat zde vodní plochu.
Od prvního pﬁedstavení mého projektu zastupitelÛm obce a jejich souhlasu jsem zaãal
tvrdû jít za sv˘m cílem. Valtíﬁov‰tí vûdí, Ïe se
od poãátku zaãala naváÏet zdarma zemina od
obãanÛ, kteﬁí nás zaãali s tímto projektem více
podporovat, a vlastnû jsme si vzájemnû pomáhali. Souãasnû jsem s pomocí OU Velké Bﬁezno - vedením obce, intenzivnû pracoval na
tom, abychom skuteãné finance vÛãi pobídce z
EU získali.
Stálo to mne i obec spoustu ãasu a úsilí. S
pomocí pana starosty probûhla celá ﬁada spoleãn˘ch jednání s pﬁedstaviteli kraje, s projektanty a s lidmi, kteﬁí mají dotace z EU na starosti.
Po nároãné dvouleté práci nám byla dotace,
a nyní zdÛrazÀuji, na druh˘ pokus ze 149 ÏadatelÛ obcí a mûst pﬁiznána. Nutno dodat, Ïe z
tûchto 149 obcí byla dotace uznána v na‰em a
Karlovarském kraji pouze nám a dal‰ím 8 ÏadatelÛm. Je to tedy po této snaze obrovsk˘ ús-

pûch, Ïe se obci podaﬁilo na tyto finance vÛbec
dosáhnout.
Jaké ov‰em bylo mé zdû‰ení, kdyÏ jsem se
zúãastnil zasedání zastupitelstva v prÛbûhu
záﬁí 2009, kde místo toho, aby v‰ichni jednohlasnû ﬁekli: ,,Paráda, jsme úspû‰ní a co se
jin˘m velk˘m mûstÛm nepovedlo, my jsme za
na‰i obec napﬁíã politick˘m spektrem dokázali,’’
se zaãali zastupitelé ze sdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ stavût i pﬁes prvotní podporu na
zadní. Najednou byli v‰ichni proti pﬁijetí na‰í finanãní dotace. (AÈ si chodí dûti z Valtíﬁova hrát
do V. Bﬁezna, potﬁebujeme nûco jiného ad.)
Celou tuto situaci jsem cítil, i pﬁes momentální ekonomick˘ v˘voj v âR a na‰em regionu,
jako strach nezávisl˘ch kandidátÛ, aby se souãasnému vedení obce tento úspûch nezdaﬁil,
(moÏná vzhledem k nadcházejícím volbám v
pﬁí‰tím roce) a více by se jim hodilo, kdyby
pﬁed volbami mohli ﬁíci... ,,udûlali z toho smeti‰tû’’, neÏli... ,,pískovna se povedla’’.
Pokud jsem se v této chvíli nem˘lil, domnívám se, Ïe na obecní úroveÀ takovéto politikaﬁení nepatﬁí, naopak velmi to obci ‰kodí, a
pokud bychom dotaci nepﬁijali, je dost moÏné,

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

●

7 / 2009

Ïe se nám jiÏ nepodaﬁí na dal‰í finance a pobídky dosáhnout (napﬁ. na vodu ad.). Je pro
mne a ostatní spoluobãany zaráÏející, Ïe mezi
zastupiteli je nûkdo, mimochodem byli zde
úãastni i v‰ichni tﬁi valtíﬁov‰tí zastupitelé za
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, kteﬁí o tyto peníze nestojí. (Hlasování zastupitelÛ je dostupné
na webov˘ch stránkách obce nebo u tajemníka.) Domnívám se, Ïe byli zvoleni jako zástupci obyvatel Valtíﬁova, aby pro nû hledali tﬁeba i
finanãní prostﬁedky, díky kter˘m se ze staré
pískovny stane místo, kde se bude sportovat,
relaxovat, kde budou dûti a dospûlí trávit svÛj
voln˘ ãas. Oãekával bych od nich,Ïe by spí‰e
mûli podporovat rozvoj Valtíﬁova. (Zde jim prosím nepopírám pﬁedchozí zásluhy, pí‰i pouze o

projektu pískovna.) Sv˘m záporn˘m hlasováním ale udûlali v této chvíli prav˘ opak.
I pﬁes tento odpor se v‰ak realizace na‰eho
projektu úspû‰nû rozjede a jsme velmi rádi, Ïe
ve staré pískovnû budeme uÏ za rok jezdit na
bruslích, hrát s dûtmi kopanou, stolní tenis a
vyuÏívat více odpoãinkov˘ch aktivit, jeÏ tento
areál, vãetnû nauãné pﬁírodovûdné stezky
bude nabízet. V‰em zastupitelÛm, kteﬁí tento
projekt nepotopili, dûkuji, Ïe pro obyvatele Valtíﬁova získali finance z EU a zkvalitní jim tak
bydlení a Ïivot v na‰í obci Velké Bﬁezno - Valtíﬁov. Taková ‰ance se uÏ v budoucnu opakovat nebude, protoÏe dotace z EU konãí pobídkami pro âR v roce 2013. A je dobﬁe, Ïe se nepropásla.

ZASTUPITELSTVO OBCE
DNE 21. ZÁ¤Í 2009 HLASOVALO O:
Uzavﬁení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ Regionální rady soudrÏnosti Severozápad na akci „Revitalizace staré
pískovny na sportovnû relaxaãní areál s nauãnou stezkou - Valtíﬁov“ ve v˘‰i 11,8 mil Kã
takto:
HLASOVÁNÍ:
8 pro, (Moucha,·rámek, Luká‰, Kulhánek,
Turek, Dvoﬁanová, Horálek, Charvátová)
6 proti, (Burian, Wágner, Renner, Pumprová, Dvoﬁák, Koudela)
0 zdrÏel
S pozdravem v‰em pﬁátelÛm relaxace
a sportu Mgr. Vladimír Navara

MIMO¤ÁDNÉ ÚSPùCHY MONIKY CERMANOVÉ VE SPORTOVNÍM AEROBIKU
Îákynû Z· Velké Bﬁezno Monika Cermanová se kaÏdoroãnû úãastní mistrovství âR a svûta ve sportovním aerobiku. Má za sebou celou
ﬁadu úspûchÛ z let 2007- Mistrnû âR, Bûlehrad Mistrnû svûta, 2008- Mistrnû âR, Moskva vícemistrnû svûta, v leto‰ním roce se stala vicemistriní âR trojic a od 1. do 5. 12. se zúãastní mistrovství svûta na Martiniku v karibské oblasti. Vûﬁíme, Ïe se sv˘m t˘mem bude opût velmi
úspû‰ná a drÏíme jim palce.

Do ‰koly za kamarády
Nov˘ ‰kolní rok jsme v na‰í mateﬁské ‰kole
letos pﬁivítali hned dvakrát.
Po prázdninách, 3. záﬁí 2009, jsme se, je‰tû
ve dvoutﬁídní ‰kole, opût se‰li s na‰imi stávajícími dûtmi a novû pﬁibylo 13 dûtí.
O pár dní pozdûji, 7. záﬁí 2009, jsme otevﬁeli tﬁetí tﬁídu a pﬁivítali jsme dal‰ích 24 nov˘ch
ÏáãkÛ.
Zprovoznit a zrekonstruovat tﬁídu ze stávajících dvou bytÛ, se podaﬁilo bûhem nûkolika
mûsícÛ.
Díky dobré spolupráci s pracovníky Obecního úﬁadu a díky pracovnímu úsilí pracovnic mateﬁské ‰koly se nám podaﬁilo zprovoznit trojtﬁídní ‰kolku z pÛvodní dvoutﬁídní.V‰ichni si zaslouÏí podûkování.
Do novû otevﬁené tﬁídy se pﬁestûhovalli na‰i
nejstar‰í 5-6letí pﬁed‰koláãci, kteﬁí se pﬁipravují na vstup do 1. tﬁídy základní ‰koly.
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S nav˘‰ením kapacity z 55 na 79 dûtí se nav˘‰il i poãet pracovnic. Do na‰eho kolektivu
pﬁibyla 1 pedagogická a 1 provozní pracovnice. Celkem 5 pedagogick˘ch a 4 provozní pracovníci zaji‰Èují plynul˘ chod zaﬁízení. V‰ichni
se snaÏíme, aby se dûtem ve ‰kolce líbilo.
V ﬁíjnu zaãaly nûkteré dûti nav‰tûvovat
krouÏky vedené uãitelkami M· - pohybovû-taneãní, v˘tvarn˘ a grafomotorick˘. V˘uku angliãtiny zaji‰Èuje externí pracovnice z jazykové
‰koly.
Nejmlad‰í dûti se postupnû seznamují s prostﬁedím, s nov˘mi kamarády, uãí se nov˘m návykÛm a samostatnosti. KdyÏ k nám pﬁijede divadlo, sejdeme se v‰ichni v jedné tﬁídû. Máme
tak moÏnost se poznat vzájemnû.
A letos u nás bylo divadlo jiÏ tﬁikrát. Dûtem
se moc líbila napﬁ.: pohádka „ Slepiãka Pepiãka.“
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Ale není to jen divadlo, které nás potû‰í. S
nejstar‰ími dûtmi jsme proÏili pﬁíjemné podzimní dopoledne v Praktické ‰kole. Pod vedením
uãitelek této ‰koly si vyrobily ptáãky z papíru a
semínek a moc hezké draky. Chtûli bychom
touto cestou podûkovat paní ﬁeditelce, uãitelkám, uãitelÛm a ÏákÛm ‰koly za jejich ãas,
nám vûnovan˘. Tû‰íme se na dal‰í spolupráci.
Rádi nav‰tûvujeme i Základní ‰kolu. Chodíme s dûtmi Z· na karneval, na pohádky do
auly, byli jsme v knihovnû a pravidelnû se na
konci ‰kolního roku jdeme podívat na prvÀáãky,
na‰e b˘valé Ïáãky. Ve dnech 4. a 5.11. 2009
se pÛjdeme seznámit s keramickou dílnou. Dûti
si pod vedením paní vychovatelky Koﬁínkové,
vyrobí drobnosti s vánoãní tématikou. VÏdyÈ
Vánoce jsou témûﬁ za dveﬁmi a my se na nû
pomalu pﬁipravujeme.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám pomáhají zpestﬁit na‰im dûtem pobyt v mateﬁské ‰kole.
Za kolektiv mateﬁské ‰koly
Stanislava Motyãková, uãitelka M·
a Jana Jaro‰ová, ﬁeditelka M·

Z ãinnosti Základní ‰koly
praktické ve Velkém Bﬁeznû
OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ·KOLNÍHO
ROKU 2008/2009
■ Hrou proti AIDS
V ãervnu se Ïáci 2.stupnû zúãastnili vzdûlávacího projektu Státního
zdravotního ústavu s názvem Hrou proti AIDS. DruÏstvo na‰ich ÏákÛ v
soutûÏní vûdomostní hﬁe porazilo 2 druÏstva Z·P Stﬁekov. Dobré umístûní je také v˘sledkem dlouholeté v˘chovnû vzdûlávací ãinnosti v oblasti
v˘chovy ke zdraví, pﬁedev‰ím formou tematick˘ch a projektov˘ch dnÛ,
které pravidelnû zaﬁazujeme do v˘uky.
■ Náv‰tûva keramické dílny
V ãervnu jsme nav‰tívili keramickou dílnu DDM v Ústí n.L., kde si dûti
pod odborn˘m vedením p.J.Stoicové vyrobily stojánek na tuÏky a dal‰í
drobnosti.
■ Projektov˘ den ke Svûtovému dni bez tabáku
Ke Svûtovému dni bez tabáku jsme pﬁipravili tematick˘ den. V první
ãásti se Ïáci rozdûlili do 3 skupin a na jednotliv˘ch stanovi‰tích se hravou formou seznamovali s historií pûstování tabáku,s negativními úãinky
tabáku a kouﬁení na zdraví, se statistikou následkÛ kouﬁení, s faktory,
které ovlivÀují kouﬁení u dûtí a mladistv˘ch, s umûním odmítnout a odnauãit se kouﬁit. V dal‰í ãásti Ïáci shlédli v˘ukov˘ poﬁad vûnovan˘ reklamû na tabákové v˘robky a dÛsledkÛm pasivního kouﬁení.Na závûr
jsme pozvali pracovnici Státního zdravotního ústavu, která Ïáky formou
besedy seznámila se zdravotními riziky kouﬁení, s moÏnostmi odvykací
léãby a dal‰ími aktuálními informacemi, které se t˘kají jednoho z nejroz‰íﬁenûj‰ích sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mladistv˘ch.
■ Rozlouãení se ‰kolou
V ãervnu se Ïáci v‰ech tﬁíd zúãastnili zábavného programu „Ahoj,
prázdniny“ v ústeckém letním kinû, kde vystoupili Ïáci z ústeck˘ch M·,
Z· a ZU·.
■ V˘let na ¤íp
V závûru ‰kolního roku jsme se vydali na spoleãn˘ v˘let. Na‰e cesta
vedla vlakem do Roudnice nad Labem, odtud autobusem do Krabãic a
pak byl pﬁed námi v˘‰lap na horu ¤íp. I kdyÏ se v˘letu zúãastnilo málo
ÏákÛ, tak se v‰em v˘let líbil a poznali tak dal‰í zajímavé místo na‰eho
regionu.
■ UkaÏ, co umí‰
Poslední den pﬁed vysvûdãením jsme uspoﬁádali zábavnou akci UkaÏ,
co umí‰. KaÏd˘ Ïák si mûl pﬁipravit krátké vystoupení - ukázku toho, co
si myslí, Ïe umí a chtûl by to pﬁedvést ostatním spoluÏákÛm. Zpestﬁením
byla ukázka Ïonglování v podání p.uãitele. Ve druhé ãásti dopoledne probûhla soutûÏ ve zpívání.
■ V˘tvarn˘ den
V posledním ãervnovém t˘dnu jsme uspoﬁádali v˘tvarn˘ den. Akce
mûla probûhnout na nûkolika stanovi‰tích vãetnû ‰kolní zahrady a zámeckého parku. Díky nepﬁíznivému poãasí se ale v˘tvarné aktivity musely uskuteãnit ve ‰kole.Malovalo se napﬁ. okolí ‰koly s v˘hledem na ﬁeku
Labe a Kozí vrch, motivy ovoce a zeleniny na papírové tácky.
■ V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ M·, Z· a Z·P
Poslední den pﬁed vysvûdãením jsme uspoﬁádali spoleãnou akci - v˘stavu v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ na‰í ‰koly, mateﬁské ‰koly a ‰kolní druÏiny
základní ‰koly v prostoru velkobﬁezenského námûstí. Na‰e ‰kola zde
také na 2 stojanech prezentovala svou ãinnost - úãast a úspûchy v soutûÏích a fotografie ze ‰kolních akcí. KaÏdá tﬁída si vyrobila spoleãné
„tablo“.Dûvãata ráno pﬁed akcí pﬁipravila drobné poho‰tûní.V prÛbûhu
dopoledne je‰tû probûhlo malování na chodníku, pozvány byly dûti z mateﬁské ‰koly. ProtoÏe uãitelé a nûkteﬁí Ïáci vûnovali pﬁípravû v˘stavy
hodnû úsilí, mrzí nás, Ïe se opût vyskytli ti, kteﬁí mají ve své povaze
touhu niãit práci ostatních. Nûkteré v˘kresy byly poházené po námûstí,
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tabla byla roztrhaná a naházená za plotem, nûkteré fotografie byly odcizeny.Touto cestou dûkujeme M· a ·D za poskytnutí v˘tvarn˘ch prací.
■ Sportovní den
V posledním ãervnovém t˘dnu jsme uspoﬁádali sportovní den, pﬁi kterém Ïáci na stanovi‰tích na ‰kolní zahradû plnili rÛzné zábavné úkoly
spojené s pohybov˘mi dovednostmi.Pro plnûní disciplin vyÏadujících více
prostoru jsme se pﬁesunuli na hﬁi‰tû. KaÏd˘ Ïák dostal kartiãku, na kterou se mu zapisovaly splnûné úkoly, nejlep‰í Ïáci byli za své v˘kony a
snahu odmûnûni.
■ Zhodnocení ‰kolního roku a rozlouãení s vycházejícími Ïáky
V poslední ãervnov˘ den jsme vyhodnotili ‰kolní rok, úspûchy i neúspûchy, pﬁipomnûli jsme si ‰kolní akce v prÛbûhu celého roku, odhodnotili jsme Ïáky, kteﬁí nás reprezentovali v rÛzn˘ch soutûÏích.Také jsme ocenili nejlep‰í Ïáky v prospûchu a chování a rozlouãili jsme se s vycházejícími Ïáky.KaÏdému z nich pﬁedala ﬁeditelka ‰koly pamûtní list,drobné
dárky a CD s fotografiemi jako vzpomínku na ‰kolní docházku.V leto‰ním
‰kolním roce ukonãilo ‰kolní docházku 6 ÏákÛ, z toho 5 z nich v 9.roã. a
1 Ïák v 8.roã.Na závûr probûhlo spoleãné fotografování.
■ ·kolní rok 2009/2010
·kolní rok jsme zahájili s 18 Ïáky ve 3 tﬁídách se 7 postupn˘mi roãníky (3.-9.roã.).
Îáci 3.,6.,7. a 8.roã. se vzdûlávají podle ·kolního vzdûlávacího programu „·kola pro Ïivot“, Ïáci ostatních roãníkÛ podle dobíhajícího vzdûlávacího programu zvlá‰tní ‰koly.
Od konce ãervence aÏ do zaãátku záﬁí probíhala ve ‰kole rekonstrukce sociálních zaﬁízení tak, aby byla v souladu s hygienickou vyhlá‰kou.
■ V˘uka dopravní v˘chovy
Îáci 3.-6.roã. se zúãastnili teoretické i praktické v˘uky dopravní v˘chovy na dopravním hﬁi‰ti MP v Krásném Bﬁeznû.
■ Kulturní akce
V záﬁí Ïáci 3.-6.roã. shlédli pohádku Kocour v botách souboru Mladá
scéna v KD, Ïáci 2.stupnû pak pﬁedstavení Malá ãarodûjnice v âinoherním studiu.
■ V˘chova ke zdraví
·kola se pﬁihlásila do projektu o.s.Drak zamûﬁeného na v˘chovu ke
zdravému Ïivotnímu stylu.V záﬁí a ﬁíjnu probûhly besedy na 1. i 2.stupni.
■ V˘lety
Na zaãátku záﬁí jsme zorganizovali v˘let do okolí Velkého Bﬁezna
(Vítov,Varta, Ole‰nice) a nav‰tívili jsme skanzen v Zubnicích.
■ Podzimní v˘tvarné a pracovní dílny
Pﬁed podzimními prázdninami jsme uspoﬁádali tvoﬁivé dílny, kam jsme

opût pozvali 20 pﬁed‰kolákÛ z M· a zapojili jsme je do pracovních aktivit 2 dílen. V jedné z dílen dûti zdobily ptáãka pomocí pﬁírodnin, v dal‰í
vyrábûly draka ze sena. Mezitím ve ‰kolní kuchyÀce dûvãata pﬁipravovala pro v‰echny dûti z M· sladkou pochoutku-jablka v Ïupanu.Pak si skupiny dûvãat a chlapcÛ pﬁipravily dezert i pro sebe.
Fotodokumentaci z akce si lze prohlédnout na www.zsp-velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce - ·kolní a mimo‰kolní akce ve ‰kolním roce
2009/2010-ﬁíjen.
■ Vzdûlávání uãitelÛ
Regionální konference Metodického portálu RVP
V˘chova a vzdûlávání romsk˘ch ÏákÛ
Profesní pﬁíprava ﬁeditelÛ ‰kol
■ Informace o ‰kole
ﬁeditelka ‰koly: Marcela ProkÛpková
v˘chovná poradkynû: Marcela ProkÛpková
‰kolní metodik prevence: Kateﬁina Plotová
dal‰í vyuãující: Pavla Klímová, Josef Kunfalvi, Gabriela Nesmûráková
■ kontakt:
tel./fax: 475 228 259, mob.731 495 467
e-mail: zspvelkebrezno@post.cz
Aktuální informace o ãinnosti ‰koly si mÛÏete pﬁeãíst na
www.zsp-velkebrezno.cz v sekci ·kolní akce a Aktuálnû.
Marcela ProkÛpková, ﬁeditelka ‰koly

Velkobﬁezensk˘ fotbal se pot˘ká s problémy
Trápí nás nedostatek financí i ‰patné v˘sledky
Souãasná situace fotbalové Jiskry se dá vyjádﬁit lapidárnû - sice dále existujeme, ale Ïivoﬁíme.
Jak známo, od února leto‰ního roku probíhal
majetkov˘ spor mezi TJ Jiskra (dnes reprezentovaná uÏ pouze tenisov˘m oddílem) a FK Jiskra, jehoÏ poãátkem byla v˘povûì fotbalistÛm
se strany TJ Jiskra z jimi uÏívan˘ch sportovi‰È
a zaﬁízení k 30.6. 2009. TJ Jiskra se totiÏ povaÏuje za vlastníka v‰eho majetku a tento stav
se samozﬁejmû fotbalistÛm nemohl líbit.
Probûhla ﬁada jednání mezi obûma samostatn˘mi subjekty TJ a FK Jiskra, ve kter˘ch se
jako nezávisl˘ arbitr angaÏovala i obec Velké
Bﬁezno, bohuÏel v‰ak TJ Jiskra nehodlala ze
svého stanoviska ustoupit a aby vÛbec mohla
b˘t zahájena nová fotbalová sezóna, nezbylo
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jiné ﬁe‰ení, neÏ aby obec Velké Bﬁezno uzavﬁela s TJ Jiskra smlouvy s platností od 1.7.
2009 (podot˘kám, Ïe za úplatu v celkové roãní
ãástce 36 tis. Kã) o pronájmu sportovi‰È a zaﬁízení slouÏících fotbalovému klubu, které pak
obec dále pronajala prakticky bezplatnû fotbalistÛm.
Nezávisle na tom dále probíhala mezi TJ a
FK Jiskra kauza majetkového sporu, ve které
se fotbalov˘ klub obrátil aÏ na nejvy‰‰í sportovní instanci, smírãí komisi âSTV v Praze,
která svolala smírãí jednání v Praze v záﬁí t.r. i
za úãasti zástupcÛ krajsk˘ch a okresních tûlov˘chovn˘ch orgánÛ.
K tomuto jednání zaslala TJ Jiskra pouze písemné stanovisko v tom smyslu, Ïe dále trvá
na sv˘ch nárocích a nehodlá akceptovat jaké-
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koliv jiné ﬁe‰ení. Její zástupci se jednání osobnû nezúãastnili, coÏ smírãí komise hodnotila
jako nejvy‰‰í stupeÀ arogance, pﬁesto v‰ak
závûr vyznûl tak, Ïe smírãí komise uznala
snahu FK o narovnání vztahÛ a rozdûlení majetku za morálnû oprávnûnou a historicky podloÏenou (vÏdyÈ fotbalisté si v minulosti v‰e
sami vybudovali), av‰ak z právního hlediska se
bohuÏel v 1. polovinû 90. let tehdej‰í sportovní
funkcionáﬁi dopustili ﬁady pochybení, která jiÏ s
odstupem let nelze napravit a tak zásadním a
pro fotbalov˘ klub nane‰tûstí rozhodujícím argumentem zÛstává, Ïe v zápise na katastru nemovitostí figuruje pouze TJ Jiskra.
TakÏe shrnuto - hrajeme dnes fotbal na
nûãem, co nám nepatﬁí a hospodaﬁíme a snad
i zvelebujeme vlastní prací cizí majetek. Co pro

nás má nejvût‰í negativní dopad, museli jsme
na nátlak „majitele“ (rozumûj TJ Jiskra - tenis)
vystûhovat do konce ãervna t.r. ubytovnu a tím
jsme pﬁi‰li o finanãní zdroje, které fotbalovému
klubu kryly zhruba pﬁes 40 % roãního rozpoãtu.
Jsme dnes v situaci, kdy kasa fotbalového
klubu zeje prázdnotou, doslova ﬁe‰íme situace,
zda si je‰tû vÛbec mÛÏeme dovolit koupit fotbalistÛm pár nov˘ch míãÛ. Leto‰ní rok snad uÏ
nûjak doklepeme, ale co bude pﬁí‰tí rok, nechci
ani pﬁedvídat. O sponzory v‰eobecnû a ve Velkém Bﬁeznû zvlá‰È byla vÏdy nouze a navíc
dnes mají v‰ichni oslovení zaklínadlo hospodáﬁské krize, takÏe pomáhej nám BÛh!
Ale po tomto del‰ím a nezbytném úvodu uÏ
k vlastnímu fotbalu. Ani zde si my fotbaloví
funkcionáﬁi ani ostatní pﬁíznivci Jiskry moc radostí neuÏíváme.
T˘m muÏÛ, hrající druhou nejvy‰‰í krajskou
soutûÏ, I.A tﬁídu, mûl za cíl v soutûÏním roãníku 2009/2010 nedopustit opakování loÀského
roãníku, kdy jsme hlavnû vinou mizerného podzimu hráli aÏ do samého závûru o záchranu.
Vhodnû doplnûn˘ kádr muÏstva v první polovinû leto‰ního podzimu sv˘mi v˘sledky a v˘kony
naznaãoval, Ïe by mohl b˘t schopen hrát v
klidném stﬁedu tabulky. Koncem záﬁí v‰ak do‰lo
k dramatickému zlomu, následovala série ‰esti
poráÏek a dnes, kolo pﬁed koncem poloviny
soutûÏe jsme opût tam, kde jsme b˘t nechtûli na sestupov˘ch pozicích, s nejvût‰í pravdûpodobností skonãíme na posledním nebo pﬁedposledním místû. Má to jistû i objektivní pﬁíãiny,
dlouhodobû jsou zranûní klíãoví hráãi Martínek
a ·ittler, pro zranûní pﬁechodnû vypadli ze se-

stavy Dvoﬁák, Bárta, mlad˘ Borovec, ale co je
neomluvitelné, muÏstvo v˘raznû oslabila i ﬁada
vylouãení. ·est vylouãen˘ch hráãÛ na podzim
není normální jev, signalizuje to nedostatek
káznû a sebeovládání. V‰e vyvrcholilo v utkání
10. kola doma v derby s MojÏíﬁí, ve kterém byli
vylouãeni ãtyﬁi na‰i hráãi a tﬁi z nich (brankáﬁ
Valenta, ·onda a St˘blo) dostali tak vysoké
tresty, Ïe do konce podzimu uÏ s nimi nelze poãítat. Zb˘vající hráãi z kádru, kteﬁí museli naskoãit do sestavy jen potvrdili, Ïe na tak nároãnou soutûÏ uÏ asi nemají odpovídající v˘konnost a pak jsme zákonitû opût na dnû. Budeme znovu na jaﬁe ﬁe‰it dilema, zda má je‰tû
v˘znam soutûÏ zachraÀovat nebo se smíﬁit s
pádem do niÏ‰í soutûÏe, ale kdyÏ zachraÀovat,
tak s k˘m? Získávat nové posily nemáme za
co.
Tím se plynule dostáváme do mládeÏnického fotbalu - zde nemáme Ïádné rezervy, pro
které bychom hned nebo v nejbliÏ‰í budoucnosti mohli sáhnout pro t˘m muÏÛ, zmínûn˘
Borovec je v posledních letech ãestnou v˘jimkou.
Ná‰ dorosteneck˘ t˘m hraje jen okresní pﬁebor a to je‰tû nijak skvûle. Na podzim skonãí
ze ‰esti úãastníkÛ na ãtvrtém místû a stále ﬁe‰íme problémy s tréninkovou a zápasovou morálkou, s respektováním pokynÛ trenéra atd.
Koneãnû se nám podaﬁilo sehnat zku‰eného a
kvalifikovaného trenéra Jaroslava Zabloudila
st., chvíli to fungovalo, ale nakonec se stalo to,
ãeho jsme se obávali.
Trenér na‰ich dorostencÛ uÏ nervovû neu-

nesl marnost své práce a rezignoval je‰tû pﬁed
koncem podzimu.
A to jsme se je‰tû nezmínili o tom, co se
stalo v zaãátku dorostenecké soutûÏe zájem hrát v na‰em dorostu projevilo asi tﬁicet klukÛ, ﬁada z nich pﬁe‰la z ÏákÛ (tím nám
z loÀského Ïákovského t˘mu nezbyl skoro
nikdo, proveden˘ nábor potvrdil naprost˘ nezájem klukÛ ve vûku 11 - 15 let z Velkého
Bﬁezna a okolí o fotbal, takÏe jsme Ïáky do
soutûÏe nemohli pﬁihlásit) a abychom v‰em
umoÏnili hrát, pﬁihlásili jsme do dorostenecké
soutûÏe „A“ i „B“ t˘m Jiskry. Co se v‰ak nestalo, hned po prvním kole soutûÏe zájem
rychle opadnul a nezbylo nám nic jiného, neÏ
„B“ t˘m odhlásit a bohuÏel tím ãásteãnû naru‰it regulérnost soutûÏe. Prostû jeden problém za druh˘m - na dne‰ní mládeÏ ve vûku
15 - 18 let nikdo nemá a ãekat pomoc rodiãÛ
je jen zboÏné pﬁání.
A tak snad jedinou, ale o to pﬁíjemnûj‰í radostí pro nás v‰echny byla ãinnost pﬁípravky
pod vedením trenérÛ Davida ¤ezáãe a Jana
Vondráãka. Na‰e malé nadûje zaãaly hrát na
podzim kvalitní soutûÏ, sdruÏen˘ pﬁebor okresÛ
Teplice a Ústí za úãasti celkem 14. druÏstev a
vedly si v nûm znamenitû, nad v‰echna oãekávání. Bilance 9 v˘her, 1 remíza, 3 poráÏky je
skvûlá a znamená umístûní v nejhoﬁej‰ích patrech tabulky. Jen tak dál a hlavnû vydrÏet v nad‰ení pro fotbal, je to bûh na dlouhou traÈ, ale
snad za nûkolik let by právû tito „prckové“
mohli b˘t tou novou a správnou krví obrody fotbalu ve Velkém Bﬁeznû.
Ing. Václav Luká‰
pﬁedseda FK Jiskra Velké Bﬁezno

Valtíﬁov chce opût obhájit ãelní pﬁíãky v tabulce
V krátké letní pﬁípravû se toho moc stihnout
nedá. Podaﬁilo se nám pﬁivézt z Moravy nádhern˘ pohár za první místo v malém finále. Velk˘m svátkem je pro nás domácí turnaj, kter˘
poﬁádáme pﬁed zahájením podzimní sezóny.
Turnaje se zúãastnila Jiskra Velké Bﬁezno, ne‰tûmick˘ dorost, na‰e maliãkost, bohuÏel tentokrát se nemohlo zúãastnit muÏstvo nûmeckého Chemnitzu, a tak jsme pozvali nováãka
druhé tﬁídy Stﬁekov B. V˘sledkovû se nám moc
nedaﬁilo. Po tûsné prohﬁe s dorostem v prvním
zápase, jsme v boji o tﬁetí pﬁíãku vysoko prohráli se stﬁekovsk˘m béãkem. Vítûzem turnaje
se stali dorostenci Ne‰tûmic, kteﬁí si ve finále
poradili se sousedním Velk˘m Bﬁeznem. Turnaj
mûl velkou diváckou kulisu, které vÏdy pﬁispívá
utkání star˘ch gard Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Tentokrát se z vítûzství radovalo Velké
Bﬁezno. Pak uÏ jsme odehráli poslední pﬁípravn˘ zápas s Boleticemi a soustﬁedili se na zaãátek soutûÏe. MuÏstvo zÛstalo pohromadû jen
s malou v˘mûnou. Na hostování do Velkého
Bﬁezna ode‰el ná‰ nejlep‰í stﬁelec Koko‰ka a
do Valtíﬁova pﬁi‰el z Velkého Bﬁezna Po‰ík,
kter˘ nám pomohl bohuÏel jen do pÛlky sezóny a nakonec se vrátil zpût do Velkého Bﬁezna.

V posledním moÏném pﬁestupovém termínu
pﬁi‰el je‰tû Lap‰o a Matrka, kteﬁí se neve‰li na
soupisku Velkého Bﬁezna. Dal‰í posilou se stal
brankáﬁ Verbn˘ také z Velkého Bﬁezna.
Vstup do soutûÏe se nám vÛbec nepovedl.
Po pûti kolech jsme mûli na svém kontû pouhé
dva body a krãili se u dna tabulky. Sedm zápasÛ po sobû bez prohry nás ale posunulo
opût do stﬁedu tabulky. V podzimní ãásti bychom rádi skonãili nejhÛﬁe do 6. místa a pﬁipravili si tak dobrou pozici pro jarní ãást soutûÏe.
V‰em na‰im fanou‰kÛm a obyvatelÛm bych
rád popﬁál krásné proÏití Vánoãních svátkÛ,
hodnû zdraví a mnoho úspûchÛ v následujícím
kulatém roce 2010.
Za TJ Spartak Valtíﬁov David ¤ezáã

Spartak Valtíﬁov opût
také v tomto roce
poﬁádal kulturní akce
První pÛlrok to byly ãarodûjnice a Dûtsk˘
den. O tûchto jsme psali v minulém ãísle.
Druh˘ pÛlrok patﬁí louãení s létem a drakiádû.

První jmenovaná
akce je neveﬁejná a
je spí‰e pojata jako
podûkování
tûm
kteﬁí se starají o
chod dûtského dne.
A to aÈ uÏ sponzorsk˘mi dary a nebo
jako obsluha rÛzn˘ch atrakcí. Pozvánky byly rozeslány. Nûkteﬁí pﬁi‰li, jiní
ne, ale i tak moc dûkujem!
Druhá mûla b˘t drakiáda. Zámûrnû pí‰i
mûla, protoÏe snad poprvé nás zradilo poãasí.
Akce byla tedy zru‰ena, ale draky schovejte na
pﬁí‰tí rok!
Spartak Valtíﬁov se také podílí jako mal˘
partner na akci PÍSKOVNA. Akce byla odstartovaná a my v‰ichni vûﬁíme Ïe se koneãnû také
zvelebí pﬁilehlé prostranství na‰eho areálu.
Bude moc pﬁíjemné jezdit na na‰e hﬁi‰tû kolem
krásného areálu a ne kolem dÏungle. A to jak
pro nás, tak také pro jiná muÏstva a fanou‰ky.
Za TJ Spartak Valtíﬁov o.s
Karel Turek
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Pﬁípravka Velkého Bﬁezna boduje
v Teplickém okresním pﬁeboru
na‰e ﬁady. Pokud tedy máte doma kluka ãi
holku roãník 2004-2000 a uvaÏujete, jak˘ druh
sportu si vybrat, vûﬁte, Ïe nejpopulárnûj‰í sport
na svûtû je jistû dobré ﬁe‰ení a va‰emu dítku
se dostane v‰e, co potﬁebuje. Nauãí se disciplínû, samostatnosti a spolupráci v kolektivu. Pﬁi
pokﬁiku: ,, Modrá, bílá, Velké Bﬁezno, my jsme
jeden t˘m, soupeﬁe se nebojíme a fanou‰ky
potû‰íme hej, hej, hej ..’’, kter˘ si kluci sami sloÏili a je sly‰et vÏdy na zaãátku a na konci utkání, naskakuje husí kÛÏe.
Na závûr bych rád popﬁál v‰em nádherné
proÏití Vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ rok 2010.
Za pﬁípravku Jiskry Velké Bﬁezno
David ¤ezáã

Jak uÏ jsem zmínil v minulém ãísle zpravodaje, na‰e fotbalová pﬁípravka se pﬁihlásila do
Teplického okresního pﬁeboru mlad‰ích pﬁípravek. Nikdo nevûdûl, co nás ãeká, a tak jsme se
trochu obávali, jak se s tím na‰i kluci poperou.
V˘sledky jsou v‰ak nad oãekávání skvûlé. Ze
13 odehran˘ch zápasÛ jsme jich 9 vyhráli, 3
prohráli a jednou remízovali. Tato soutûÏ není o
v˘sledcích, ale pro na‰e kluky je kaÏdá v˘hra
velkou motivací, díky které se poctivû na kaÏd˘
zápas i trénink pﬁipravují. Krásn˘ zápas jsme
sehráli proti mlad˘m nadûjím z Teplic, které
jsme porazili 2 : 1. Stejn˘ v˘sledek jsme pﬁedvedli i proti Ne‰tûmicím. Poslední zápas sezóny jsme odehráli na domácím hﬁi‰ti proti Teplicím. V tomto utkání se nám podaﬁilo zvítûzit 5
: 0. Odmûnou pro malé fotbalisty za dosavadní
umístûní byla jejich první dokopná na bowlingu.
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Je super vidût rozdíl, kter˘ kluci udûlali za
uplynul˘ rok trénování a usilovné práce. Tady
je vidût, Ïe pokud nûco dûláte poctivû, v˘sledky se dﬁív nebo pozdûji dostaví. Velk˘ dík patﬁí
rodiãÛm, kteﬁí s námi jezdí na kaÏd˘ zápas a
fandí v jakémkoliv poãasí. Dal‰í, kdo se podílí
na na‰í ãinnosti, jsou sponzoﬁi, kter˘m tímto
dûkuji. Bez nich by nebylo moÏné fungovat a je
velmi zásluÏné, Ïe v dne‰ní dobû, kdy vrcholí
krize, se dûlí o své vydûlané peníze. Dûkuji
tímto v‰em, kteﬁí pomáhají s chodem pﬁípravky.
V zimní ãásti rozhodnû nebudeme zahálet,
zúãastníme se nûkolika halov˘ch turnajÛ. Dva
jsme se také rozhodli poﬁádat. âeká nás je‰tû
hodnû práce. V pﬁí‰tím roce se chceme opût
pﬁihlásit do stejné soutûÏe a také novû zaloÏit
star‰í pﬁípravku. V‰e bude záleÏet na poãtu fotbalistÛ, kteﬁí po pﬁipravovaném náboru roz‰íﬁí
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jarní prázdniny ............................................ 15. 2. - 19 . 2.
recitaãní soutûÏ 1. stupnû .........................................18. 3.
velikonoãní prázdniny .......................................1. 4. - 2. 4.
pedagogická konference za 3. ãtvrtletí .................... 15. 4.
informaãní odpoledne
pro rodiãe ....................................................20. 4. a 22. 4.
16. bûh zámeck˘m parkem .........................................7. 5.
18. v˘stup na Mile‰ovku ..............................................8. 5.
soutûÏ v rodinné v˘chovû ..........................................13. 5.
brann˘ den................................................................ 17. 5.
‰kolní jarmark .............................................................5. 6.
pedagogická konference .......................................... 21. 6.
vydávání vysvûdãení za 2. pololetí .......................... 30. 6.

2. pololetí

zaãátek ‰koly ............................................................. 1. 9.
16. expedice Buková hora ....................................... 19. 9.
podzimní prázdniny ..................................29.10. a 30. 10.
pedagogická konference
za 1. ãtvrtletí ......................................................... 11. 11.
tﬁídní schÛzky ........................................................ 12. 11.
‰kolní akademie .................................................... 10. 12.
celo‰kolní vánoãní besídka .................................... 22. 12.
vánoãní prázdniny ................................23. 12. - 1. 1. 2010
pedagogická konference
za 1. pololetí ........................................................... 19. 1.
zápis ÏákÛ do 1. tﬁídy .................................. 27.1. a 28. 1.
vydávání vysvûdãení za 1. pololetí 28. 1.
pololetní prázdniny ................................................. 29. 1.

1. pololetí

Organizace ‰kolního roku
2009/2010
NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ
vedoucí / roãní rodiãovsk˘ poplatek
dramatick˘ 1.st.....................................Liãmanová, 600,-Kã
poãítaãov˘ 3. - 4.tﬁ....................................Bitterová 600,-Kã
turistick˘ 2.st. ........................................Zatloukalová 600,taneãní krouÏek...........................................Kováãová 600,práce s LEGEM pro 1.a 2.tﬁ. .........................Kurková 600,sportovní krouÏek pro 1. - 5. tﬁ. ...................Hasprová 600,aerobik pro dívky 5. aÏ 9.tﬁ.........................Horáková 600,dovedné ruce pro 1. st. ..........................Zatloukalová 600,sportovní hry 6. aÏ 9. tﬁ.- chlapci ....................Franûk 600,orientální tance 6. - 9.tﬁ. .................................Îelezná 600,nûmeck˘ jazyk pro 5. tﬁ. .........................Liãmanová 1300,anglick˘ jazyk pro 1. a 2. tﬁ. .....................Leskotová 1300,keramika (4 krouÏky) .............Koﬁínková, Kadlecová 1300,v˘tvarn˘ pro 1. stupeÀ ....................................Zímová 600,judo................................................................Buchar 1600,..............................................................(sourozenci 2600,-)
krouÏek zubrnického instruktora ......................Pizingerová
Jazyková ‰kola Wattsenglish Ltd.
v˘uku vede rodil˘ mluvãí,
informace na tel: 777798761 a nebo
www.wattsenglish.com
ve ‰kole pÛsobí ZU· - bliÏ‰í informace u vedení ‰koly
Kontakt do ‰koly
ﬁeditel ‰koly......................................................475 228 757
zástupce ﬁeditele .......................475 228 239, 731 495 235
ekonomka ........................................................475 228 239
‰kolní jídelna ....................................................475 228 395
e-mail:skola.vb@ustipost.cz
http://ustipost.cz/skola-velkebrezno
pﬁístup k informacím o va‰em dítûti:
b.zs-vb.cz, heslo obdrÏíte u TU
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly pﬁi Základní ‰kole
ve Velkém Bﬁeznû
Pﬁedseda: ..................................................Karel Jungbauer
Hospodáﬁka:..........................................Kateﬁina ·rámková
kaÏdá tﬁída má ve SdruÏení rodiãÛ své zastoupení
Pro va‰i úplnou informaci a pﬁípadné sponzorské dary uvádíme: SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel dûtí a ‰koly pﬁi Z· Velké Bﬁezno, IâO 44 55 22 11, âeská spoﬁitelna a.s.
Ústí nad Labem, ã. úãtu: 882 10 33 69/0800

Dal‰í dÛleÏité informace
■ vy‰etﬁení profesionální orientace zájemcÛ z osmé
tﬁídy: ........................................kvûten 2010
■ konzultaãní hodiny v˘chovné poradkynû:
Mgr. Eva Îelezná - pondûlí 14:10 - 15:00
(jinak dle dohody)
Mgr. Dagmar Liãmanová
Úter˘ 13:45 - 14.45
(jinak dle dohody)
■ konzultaãní hodiny ‰kolní psycholoÏky
(Mgr. Eva Petrová)
kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘ 7:30 - 12:00
■ dûti, rodiãe a internet (PaedDr. Bärtl)
pondûlí 18:00 - 19:00
■ pﬁijímací zkou‰ky na stﬁední ‰koly
od 22. 4. 2010 do 7. 5. 2010
Knihovna pro Ïáky:
pondûlí 13.00 - 17.00, ãtvrtek 13.00 - 17.00
·kolní druÏina:
Provoz od 5:45 do 7:35
a po vyuãování do 15:30.
Vychovatelky:
Ivana Koﬁínková, Jitka Bou‰ková.
·kolní jídelna
Prodejní doba stravenek: poslední tﬁi dny v mûsíci
na následující mûsíc 7:00 - 11:00 a 11:30 - 15:30.
Ostatní dny v mûsíci na právû probíhající mûsíc 7:00
- 8:00, 14:00 - 15:30. Pokud dítû onemocní, je nutné
první den nemoci do 8:00 hodin odhlásit obûd (tel.:
475 228 395) . Po dobu nemoci nemají Ïáci nárok
na dotované ‰kolní stravování! Mohou si zakoupit
obûdy za 34,-Kã.
UpozorÀujeme rodiãe, Ïe vzhledem ke správné v˘Ïivû by mûlo dítû mít aspoÀ jedno teplé jídlo dennû.
V˘dejní doba je od 11.45 do 13.45 hodin.
Cena obûda pro Ïáky ..........7 - 10 let: 17,- Kã
...........................................11 - 14 let: 18,- Kã
.............................................15 a více: 19,- Kã
Cena obûda pro cizí strávníky: ............34,- Kã

INFORMACE O ZÁKLADNÍ ·KOLE VE VELKÉM B¤EZNù

Otázky Skupiny zastupitelÛ za SNK Velké Bﬁezno
a Valtíﬁov na starostu obce ing. Mouchu (ODS)
VáÏen˘ pane starosto,
ve svém pﬁíspûvku v minulém vydání Velkobﬁezenského zpravodaje, v ãlánku SLOVO
STAROSTY jste konstatoval, Ïe vzhledem k
probíhající hospodáﬁské a finanãní krizi, musí
obec ‰etﬁit, ‰etﬁit a zase ‰etﬁit, veﬁejné prostﬁedky obãanÛ.
To je bezesporu správn˘ závûr, s nímÏ lze
bez v˘hrad souhlasit! Oãekává se, Ïe obec
omezí své budovatelské úsilí, zamezí dal‰ímu
zadluÏování se a zamûﬁí se na opravy stávajícího majetku obce, jakoÏ i splácení jiÏ stávajících nemal˘ch úvûrÛ.
Omezené budovatelské úsilí znamená, soustﬁedit se na naléhavou 1, max. 2 akce, jeÏ nesnesou odkladu a jeÏ slouÏí celé ‰iroké veﬁejnosti (majetkem obce se rozumí: obecní domy,
nájemní byty,místní komunikace, vodovody a
kanalizace a.t.d....).
ProtoÏe ﬁada nynûj‰ích v˘dajÛ obce není o
‰etﬁení a ani se neomezuje budovatelské úsilí,
Ïádáme Vás, o vysvûtlení následujícího :
1. Pane starosto,
MÛÏete obãanÛm vysvûtlit, proã obec vynaloÏila více neÏ 2,6 mil.Kã., na více neÏ 42 studií, zámûrÛ, návrhÛ a projektÛ, z nichÏ se vût‰ina nebude realizovat a proã se tyto prostﬁedky tﬁeba nepouÏily na poﬁízení úpravny vody a
podobnû tak, aby si obec nemusela brát úvûry,
nebo alespoÀ ne v plné v˘‰i, ãi rozpou‰tût „Ïelezné“ rezervy obce? A proã dal‰í studie,zámûry, návrhy a projekty se dále pﬁipravují?
2. Pane starosto,
MÛÏete obãanÛm vysvûtlit, proã shora uveden˘ch více jak 42 zámûrÛ, studií,návrhÛ a projektÛ neprobûhla v˘bûrov˘mi ﬁízeními, jejichÏ
cílem je srazit poﬁizovací cenu a proã naopak
70% v‰ech tûchto zakázek provádûl pro obec
1 zhotovitel? Proã teprve v pondûlí 14.9.09.,
tedy po 3 letech Va‰i správy obce, se schvalovala smûrnice o pravidlech zadávání veﬁejn˘ch
zakázek? Pane starosto, âR je permanentnû
kritizována z neprÛhlednosti pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek, proã tento protiprávní stav sám
podporujete?
3. Pane starosto,
MÛÏete veﬁejnost informovat o druhu a v˘‰i
v‰ech úvûrÛ, vãetnû leasingÛ i tûch pﬁipravovan˘ch a dobu jejich splatnosti a kolik k tomu
zaplatí obec na úrocích celkem, vãetnû pﬁipravovaného relaxaãního areálu v pískovnû ve
Valtíﬁovû i v pﬁípadû, jak uvádíte, katastrofického scénáﬁe?
Myslíte si, Ïe je v poﬁádku, Ïe dluhy jeÏ jste
organizoval, zaplatí budoucí zastupitelstva?
4. Pane starosto,
Obec mûla z minulého období nahospodaﬁe14 / 2009
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ny cca 4 mil.Kã.pro pﬁípad krajní nouze, jako
moÏné Ïivelné pohromy,kalamity, atd....
MÛÏete veﬁejnosti sdûlit, kolik tûchto prostﬁedkÛ zbylo, eventuelnû na co byly a je‰tû
budou pouÏity a pokud byly nebo budou pouÏity, jak, kdy a z ãeho budou vráceny?
5. Pane starosto,
za nemalé veﬁejné prostﬁedky pﬁes
12 mil.Kã, pﬁipravujete relaxaãní areál ve vytûÏené pískovnû ve Valtíﬁovû, kde má vzniknout
mimo jiné dráha pro koleãkové brusle, nauãná
stezka, nûkolik individuelních sportovi‰È,obsluÏná budova (restaurace na kuﬁích nohách) a sociální zaﬁízení.. Na realizaci této akce chcete
vzít pro obec dal‰í, nyní i rizikov˘ úvûr ve v˘‰i
cca 12,5 mil.Kã, zastavit jej obecním majetkem
a pﬁedpokládáte jeho splacení po dokonãení
stavby z pﬁiznané dotace . Riziko proto, Ïe
ﬁada obcí v âR postupovala obdobnû a nakonec jim z dÛvodu zanedbatelné vady, dotace
nebyla poskytnuta a zkrachovaly. I na to jste
byl upozornûn, ostatnû 8 bank se kter˘mi obec
o úvûru jednala, jak jste informoval, odmítly
obci pÛjãit a ne bezdÛvodnû.
Kromû toho nutno dodat, Ïe jde o typickou
akci, jeÏ se realizuje v pﬁípadech, kdy má obec
základní majetky v poﬁádku a plnû funkãní, coÏ
nemá a také se nerealizuje v dobû krize.
Pane starosto,
byl jste upozornûn, Ïe zastupitelstvo, které
jste svolal za úãelem silového schválení této
akce (protoÏe 7 zastupitelÛ za nezávislé bylo
proti), bylo svoláno v rozporu s právními pﬁedpisy a proto toto zastupitelstvo vãetnû jeho
usnesení, jsou neplatná. Opravdu se domníváte,Ïe mÛÏete obcházet zákony âR?
Opravdu se domníváte, Ïe tento relaxaãní
areál je pﬁednûj‰í, neÏ opravy obecních domÛ
a bytÛ, ãi neÏ opravy místních komunikací,
nebo neÏ vyﬁe‰it kvalitu a zásobování obyvatelstva pitnou vodou atd.....?
To, Ïe by Spartak mûl mít sociální zaﬁízení v
poﬁádku, samozﬁejmû ano, ostatnû tento názor
jsme zastávali pokaÏdé, ale ãist˘m zpÛsobem
a bez „harakiri“, které pﬁipravujete.
Pane starosto,
Poãítáte také s tím, jak Vy ﬁíkáte, s katastrofick˘m scénáﬁem a to pro pﬁípad, Ïe by obec
nezískala shora uvedenou dotaci. Pro tento pﬁípad navrhujete, aby budoucí zastupitelstva po
10 let splácela roãnû 1 mil.Kã. Neﬁíkáte ale, z
ãeho budou potom spravovat a rozvíjet obec.
To opravdu myslíte váÏnû, nebo po vás potopa?
Obec jiÏ vynaloÏila na pﬁípravu ãástku cca
500 000,-Kã bez v˘bûrového ﬁízení.
Vysvûtlete veﬁejnosti, zda jste pﬁesvûdãen o
správnosti v˘stavby této akce vã.jiÏ vynaloÏen˘ch prostﬁedkÛ, v dobû dopadÛ krize na obyvatelstvo? Nemûla by obec radûji sv˘m obãa-
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nÛm pomáhat v této pro mnohé obtíÏné dobû?.
Nestala se obec obûtí lobbistické skupiny, jeÏ
profituje z pﬁíprav vyuÏívání dotací?
7. Pane starosto,
vysvûtlete veﬁejnosti, proã se masivnû zbavujete nájemních obecních bytÛ a naopak
Ïádné nové nájemní byty nestavíte, i kdyÏ poptávka po nich je znaãná. O tom svûdãí 120
podan˘ch Ïádostí o byt. Pﬁitom pronájem bytÛ
je obvyklé hospodaﬁení obce a jedna z mála
ãinností, jeÏ jsou návratné, sice dlouhodobû,
ale jsou, protoÏe jsou pronajímány obãanÛm,
za nájemné? Va‰e odÛvodnûní, kdy tvrdíte, Ïe
obec má bytÛ moc, potaÏmo má znaãn˘ majetek, snad nemÛÏete ani myslet váÏnû.
Tvrzení, Ïe byty jsou ztrátové, neobstojí,
protoÏe jsou zpÛsoby, jak nájemní byty provozovat beze ztrát, ostatnû provozují to úspû‰nû
také tisíce soukromníkÛ i firem.
Kromû toho tyto byty prodáváte z vût‰iny rodinám s nízk˘mi pﬁíjmy, které z obav“ztráty
stﬁechy nad hlavou“ si pÛjãují a vstupují do dluhov˘ch rizik. Opravdu jste pﬁesvûdãen o správnosti vûci?
8. Pane starosto,
Objednal jste u praÏské firmy Klaster Praha
Vodohospodáﬁskou studii obce, od níÏ se oãekávaly pﬁinejmen‰ím nové námûty, jak vyuÏít
efektivnû místních moÏností ke zlep‰ení vodního hospodáﬁství v obci.
Po seznámení se s touto studií i odborníky z
oboru, jsme do‰li bohuÏel k závûru, Ïe tato studie za kterou jste nechal zaplatit 380 000 Kã.,
nic neﬁe‰í a je v podstatû soupisem stávajících
zaﬁízení, které jsou v‰eobecnû známy, a to
je‰tû s ne zcela pﬁesn˘m popisem.
MÛÏete vysvûtlit veﬁejnosti, proã jste nechal
tuto, dle Vás „odbornou“ studii zaplatit, potaÏmo, jak˘m pﬁínosem pro obec dle Vás je?
9. Pane starosto,
Obec prodává objekt starého zámku, ã.p.1
za 4,9 mil.Kã.,kter˘ pﬁed 2,5 roky koupila po
Va‰em uji‰Èování, Ïe obec má nemalé prostﬁedky (dotaci) na jeho rekonstrukci zabezpeãeny.
Obec v‰ak tuto dotaci nezískala a sama na
jeho rekonstrukci nemá. Ostatnû, jak se ukázalo, nemá pro nûho ani vyuÏití a objekt rychle
chátrá. Proto k tomuto prodeji lze ﬁíci zaplaÈ
pánu bohu. Obec tak splatí jednorázovû úvûr
po dohodû s bankou. MÛÏete vysvûtlit smysl
této koupi a byl jiÏ objekt zámku prodán?
Jste pﬁesvûdãen pane starosto, o správnosti této obecní investice a nelitujete vyhozen˘ch
penûz ?
10. Pane starosto,
MÛÏete vysvûtlit, proã obec nakoupila letos

na jaﬁe pro vodárensk˘ provoz vozidlo VW
Caddy, modelové ﬁady 08, na leasing s akontací 280 000,-Kã, kdyÏ totéÏ vozidlo téÏe modelové ﬁady 08, bylo nabízeno v dobû koupi za
300 000,- Kã celkem. Navíc vozidlo téhoÏ provedení zn. Logan, které by na pojíÏdûní po obci
a okolí bohatû staãilo, modelové ﬁady 09, dokonce za cenu okolo 200 000,-Kã. MÛÏete také
vysvûtlit, proã toto vozidlo jste vzali od firmy
OKIM Ústí n.L., na 6 ti let˘ leasing, za celkovou cenu 600 000,-Kã., kter˘ zaplatí z vût‰iny
budoucí zastupitelstvo ?
11. Pane starosto,
MÛÏete vysvûtlit veﬁejnosti, proã jste objednal projekt stavby rekonstrukce pavilonu 30 M·
Velké Bﬁezno, bez v˘bûrového ﬁízení, za
cenu 4,5 x draÏ‰í oproti ceníku projekãních
prací UNIKA?
Proã zadání projektu stavby neprobûhlo v˘bûrov˘m ﬁízením?
Jak se ukázalo, tento projekt má navíc nedostatky, jeÏ prodraÏily jeho rekonstrukci.
Budete reklamovat projekt a poÏadovat vracení ãásti veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ obãanÛ od projektanta?

12. Pane starosto,
Vysvûtlete veﬁejnosti, proã pro zásobování
obyvatelstva objednáváte kaÏdoroãnû nákup
pitné vody od ústeckého SãVK a.s. ov‰em za
dvojnásobné vodné, kdyÏ obec má pitné vody
dostatek, pouze ji ﬁádnû nevyuÏívá. Je pravdou, Ïe tento nákup vody je sice pohodln˘ zpÛsob, ale také zdaleka nejdraÏ‰í a rozhodujícím
zpÛsobem zdraÏuje cenu vodného. Jenom
letos dosáhne cena nakupované vody od
SãVK, ãástky okolo 1 mil.Kã?
13. Pane starosto,
¤eknûte veﬁejnosti, zda byste shora uvedené akce také objednal, pakliÏe byste je hradil
ze své vlastní penûÏenky?
14. Pane starosto,
Jeví se Vám normální, kdyÏ na budoucí zastupitelstva pﬁenesete nynûj‰í Va‰e dluhy, jejich splácení a tak jim ztíÏíte v˘raznû pozici?
Nenapadlo Vás nûkdy, Ïe tato situace je veskrze ‰patná, zﬁejmû i cílená, zvlá‰È, kdyÏ jste
pﬁevzal obec nezadluÏenou a se 4 milionov˘mi
aktivy?

15. Pane starosto,
StavebníkÛm RD ve Vítovû naproti PumprÛm, stavební úﬁad vydal stavební povolení na
základû Va‰eho pﬁíslibu, Ïe jim zabezpeãíte
dodávky pitné vody spojené s v˘stavbou vodojemu 50m3. Nûkteﬁí stavebníci mají domky hotovy k nastûhování se. Nemohou ale zkolaudovat, jelikoÏ nemají dodnes vodu. Va‰e vedení
obce pﬁíslib nedodrÏelo. Pﬁitom staãilo problém vyﬁe‰it dávno, tím, Ïe obec mohla urãit
pﬁipojovací místo a stavebníci si mohli dávno
vybudovat samostatnou oddûlenou v˘tlaãnou
stanici (domácí vodárnu). Je to drobná, levná a
rychlá investice zvlá‰È, kdyÏ objemná studna je
v blízkosti. Ostatnû obec sama, tûchto stanic v
obci nûkolik jiÏ del‰í ãas provozuje.
Pane starosto, vÏdyÈ stavebníci vloÏili do v˘stavby domkÛ své Ïivotní úspory, aby si zajistili svépomocí bydlení a zdá se Vám tento stav
normální?
âást zastupitelÛ za SNK
Velké Bﬁezno a Valtíﬁov
■ ■ ■

Odpovûì obãanÛm na otázky zastupitelÛ za SNK
Zastupitelé za SNK ve svém ãlánku mne Ïádají o odpovûdi obãanÛm
na 15 otázek. Otázky obsahují takov˘ rozsah neznalosti problematiky,
jako by dotazovatelé nebyli ãleny samosprávy, kontrolního v˘boru, neprojednávali a neschvalovali v‰echny dotazované vûci. Jako by starosta
byl jedin˘m, kdo obci vládne neomezenou mocí. TakÏe váÏení obãané,
tímto se snaÏím odpovûdût.
Programem souãasného vedení je rozvoj obce s vyuÏitím ‰irokého
spektra dotací z rÛzn˘ch zdrojÛ i z EU. Pﬁehled realizovan˘ch a pﬁipravovan˘ch akcí je obsahem samostatného ãlánku.
V naprosté vût‰inû nejde o budovatelské úsilí, ale o nápravu havarijních stavÛ a zanedbaného stavu záleÏitostí a obecního majetku pﬁevzatého od b˘valého vedení.
Nedomnívám se, Ïe Ïivot obce je moÏné kouskovat na 4 letá období
mandátu zastupitelstva. Stejnû jako byly v tomto volebním období realizovány akce pﬁipravené v minulém volebním období, je na‰í povinností
pﬁipravovat akce i pro období pﬁí‰tí. To není zadluÏování obce.
Ad.1. - Nevím kdo vymyslel ãísla 2,6 mil Kã a 42 studií, zámûrÛ a projektÛ. Mohu ale ubezpeãit, Ïe v‰echny projektové práce hrazené z rozpoãtu se t˘kaly akcí uveden˘ch v ãlánku o pﬁehledu investic, nebyly hrazeny z úvûrÛ ani z Ïelezné rezervy a byly pro akce, které se jiÏ realizovaly, nebo se realizovat budou.
Ad.2 - Odmítám naﬁãení z podpory nûjakého protiprávního jednání v
zadávání veﬁejn˘ch zakázek. Veﬁejné zakázky byly námi vÏdy zadávány
v souladu se zákonem o veﬁejn˘ch zakázkách. V‰echny zakázky pﬁevy‰ující 250 tis Kã byly zadávány v˘bûrem z více nabídek a hodnoceny v˘bûrovou komisí naprosto transparentnû a kontrolovatelnû kontrolním v˘borem obce, jehoÏ ãleny jsou zastupitelé SNK. Není pravdou, Ïe 70 %
zakázek provádûl jeden zhotovitel. Je pozitivem, Ïe jsme navrhli a pﬁedloÏili zastupitelstvu ke schválení obecní smûrnici o zadávání veﬁejn˘ch
zakázek chybûjící obci 20 let.
Ad.3 - Obec má úvûr 4 mil Kã na 15 let pro byty Markéta splácen˘ z
nájemného, úvûr 4 mil Kã na koupi zámku, ten bude splacen je‰tû letos
v souvislosti s jeho prodejem a jednu 5 letou leasingovou smlouvu na
auto pro vodáky. Pﬁipravuje pﬁijetí pﬁeklenovacího úvûru na jeden rok do
pﬁiznání dotace na pískovnu Valtíﬁov (viz ãlánek k této akci).

Ad.4 - Obec mûla ke konci roku 2006 cca 4,0 mil Kã uloÏeno v podílov˘ch listech u âeské spoﬁitelny. Z toho bylo na základû souhlasu i zastupitelÛ SNK v tomto roce pouÏito 433 tis Kã na vrácení pochybné dotace na rekonstrukci 2 bytÛ v souvislosti s potﬁebn˘m roz‰íﬁením mateﬁské ‰koly. Nadále má uloÏeno 3,5 mil Kã v podílov˘ch listech.
Ad.5. - Dotace z EU jsou poskytovány aÏ po dokonãení v˘stavby. Na
pﬁeklenutí období prÛbûhu v˘stavby si musíme zajistit doãasné financování bankovním úvûrem, po dobu cca jednoho roku, kter˘ bude splacen
dotací z EU. Riziko neposkytnutí dotace a následné splácení poskytnutého úvûru je velmi malé. V Ústeckém kraji byly dosud touto formou ãerpány miliardy Kã z fondÛ EU a dosud se nestalo, Ïe by dotace nebyla
nakonec pﬁiznána. Pﬁi odpovûdném pﬁístupu obce, Úﬁadu ROP, financující banky, nemÛÏe dojít k tak závaÏnému poru‰ení dotaãních pravidel,
abychom byli první v kraji kdo selÏe. Opravdu si myslíte, Ïe radûji nic nedûlat, neÏ vyuÏít pﬁíleÏitost získat finance nabízené obci z dotaãních programÛ, které v roce 2013 skonãí? Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe letos i v dal‰ích
letech nezchudne obec krizí natolik, aby si nemohla dovolit investovat do
svého rozvoje. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe pískovnou Ïádnou katastrofu nezpÛsobíme.
PﬁestoÏe zastupitelé za SNK na zasedání zastupitelstva byli proti podpisu smlouvy o dotaci na pískovnu, byla tato vût‰inou zastupitelÛ schválena. Nikdo dosud nepﬁedloÏil argumenty, proã by nebylo toto 20. zasedání zastupitelstva platné. Probûhlo, vût‰ina zastupitelÛ se zÛãastnila,
jednala a hlasovala. Odmítám osoãení z poru‰ování zákonÛ.
Opravdu se domnívám, Ïe relaxaãní areál ve Valtíﬁovû je projekt, kter˘
si obãané pﬁejí, je potﬁebn˘ a je za 3 roky jedin˘, skuteãnû rozvojov˘ projekt obce za cenu pro obec, srovnatelnou s náklady na jeden nov˘ byt.
Pﬁipravován byl více jak dva roky za souhlasu zastupitelstva pﬁi projednávání obecních rozpoãtÛ a jejich zmûn, v usneseních o podání Ïádostí.
Odstoupení od jiÏ pﬁiznané dotace, by bylo nesmyslné mrhání dÛvûrou
v‰ech, kteﬁí se na pﬁípravû úãastnili a zpochybnûní v‰ech obcí pﬁí‰tû podávan˘ch Ïádostí o dotace. Po‰pinûní jména na‰í obce do budoucna.
Stav ostatního obecního majetku bude jistû vyÏadovat je‰tû mnoho financí do jeho oprav a údrÏby. Po 20 let zanedbávaná údrÏba, fu‰ersky
provedené rekonstrukce rozvodÛ vody na záchodech ve ‰kole, nekvalitní stﬁe‰ní okna zabudovaná pﬁi vestavbû stﬁe‰ních bytÛ, pﬁed lety proveZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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dené zateplení fasády ‰koly s tepeln˘mi mosty, nesmyslné propojení de‰Èov˘ch vod do spla‰kové kanalizace a mnoho dal‰ích si vyÏádají mnoho
nákladÛ. Ale to neznamená, Ïe v‰echny prostﬁedky vûnujeme na údrÏbu
a opravy a Ïádné na rozvoj.
Odmítám naﬁãení z nûjak˘ch harakiri. Rekonstrukce sociálních zaﬁízení u ‰aten Spartaku je v souladu s pravidly ROP, schválená v dotovaném
projektu a naprosto legální. Nechápu v˘mysly a zpochybÀování této investice SNK. Nechápu jak úspûch projektu velmi zajímavého pro na‰e
dûti a obãany, práci v‰ech, kteﬁí se na nûm podílejí, mÛÏe nûkdo ‰pinit
v˘roky o profitu lobistické skupiny. Takové v˘roky jsou dost podlé.
Ad. 7 - Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v na‰í obci sociálnû slab˘ch obyvatel
potﬁebujících sociální podporu a sociální byty není více, neÏ jinde. Zato
jsme obcí, která má nejvíce obecních bytÛ na jednoho obyvatele v celé
republice. BytÛ v domech s 20 let zanedbávanou údrÏbou. V domech star˘ch, potﬁebujících celkovou rekonstrukci, pﬁesto do nich byly vestavûny
pÛdní byty. Vestavûny do tolika domÛ, Ïe jejich opravy do udrÏitelného
stavu budou stát desítky milionÛ korun, které obec nemá a mít nebude.
Na opravy bytÛ neexistuje Ïádn˘ dotaãní titul. ¤e‰ením je alespoÀ ãást
bytÛ prodat nájemníkÛm, jako to udûlaly ostatní obce. A obecní byty pronajmout tûm, kteﬁí si vlastní byty skuteãnû poﬁídit nemohou. Nyní realizovan˘ prodej bytÛ tedy ﬁe‰í problém, jehoÏ pﬁíãiny byly zaloÏeny v minulosti. Prodej není masivní. Letos byly prodány dva domy ze tﬁiceti. Skuteãnû sociálnû slabé obãany ke koupi nenutíme. Nikoho, kdo na koupi
bytu nemá, jsme nevystûhovali. Naopak, snaÏíme se vyjít vstﬁíc v‰em,
kteﬁí se dostali do problémÛ, které nezavinili. Opravdu jsem pﬁesvûdãen,
Ïe tento omezen˘ prodej bytÛ je nutn˘. A jsem si vûdom, Ïe se mnou
nemusíte souhlasit.

byla 407 tis Kã, leasing na 5 let s koeficientem celkem 13%. Jeho koupi
projednalo zastupitelstvo vãetnû zastupitelÛ SNK bez pﬁipomínek. Nevadilo v minulosti zastupitelÛm SNK poﬁízení osobního vozu pro OÚ na
cesty do Ústí, za podobn˘ch leasingov˘ch podmínek, splácené je‰tû
letos budoucím zastupitelstvem? Nové auto pro vodáky bylo podstatnû
potﬁebnûj‰í.
Ad 11 - Projekt reko M· byl zadán v souladu se zákonem o zadávání veﬁejn˘ch zakázek za cenu obvyklou. Není pravdou, Ïe cena tohoto
projektu byla tolikrát vy‰‰í. Podle tohoto projektu se stavba v M· bez problémÛ realizovala za koneãnou cenu 1,1 mil Kã, vysoutûÏenou s dodavatelem, vãetnû dodatkÛ, které vznikly dodateãn˘mi poÏadavky hygieny
nad rámec jimi schváleného projektu a dodateãného podchycení stropu
po posouzení statikem. Dodatky nebyly chybou projektu. Celkové náklady na zkapacitnûní M· byly niÏ‰í, neÏ plánovaná cena v rozpoãtu.
Ad 12 - Jak jiÏ jsem zmínil jinde, obec musí nakupovat vodu od
SâVaK za cenu, za kterou je ochotno ji prodat proto, Ïe byla minul˘ch
20 let zanedbána péãe o vodohospodáﬁská zaﬁízení a kvalitu vody. Nakupovat musíme proto, aby odbûratelé vody z obecního vodovodu mûli
dodávky vody v normové kvalitû. Obecní rozpoãet i odbûratelé vody tak
doplácí za zanedbání minulého vedení obce. Ale to by daleko lépe mûli
zdÛvodnit zastupitelé SNK. Náprava tohoto stavu je pﬁipravovaná investice do úpravny vody a pﬁivadûãe Le‰tina. To bude také velmi drahé.
Ad 13 - Nedomnívám se, Ïe bych se nesnaÏil co nejlépe hospodaﬁit s
obecní pokladnou a rozhodnû se snaÏím získat pro obec dal‰í pﬁíjmy.
Nemám Ïádn˘ osobní prospûch z obecních v˘dajÛ. Proto tuto invektivu
nechávám bez pov‰imnutí.

Ad. 8 - Vodohospodáﬁská studie poﬁízená obcí s krajskou dotací je v˘znamn˘m strategick˘m dokumentem potﬁebn˘m pro dal‰í ﬁízení rozvoje
vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení obce. JestliÏe se obec pﬁed lety rozhodla
nevstoupit do VaK a provozovat vodu a kanalizaci sama, potﬁebuje mít
podklad pro takové ﬁízení. Povinnosti má totiÏ stejné jako SâVaK, ale
podkladÛ a aparátu na provozování minimum. ¤ízení vodárenství bylo v
minulosti sporné. Postavila se ãistírna spolu s pivovarem a chybná
smlouva o provozování se rozporuje dodnes. Radûji se zaãal zpracovávat projekt dal‰í ãistírny na nejménû vhodném místû u Tivoli. Pﬁi v˘stavbû spla‰kové kanalizace se zlikvidovala kanalizace pÛvodní, propojily se de‰Èové vody do spla‰kov˘ch a jsou problémy. Koncepce zásobování vodou byla postavena na zdrojích Kasávka a Valtíﬁov s nekvalitní vodou. Místo investiãního ﬁe‰ení se dlouhá léta licitovalo s hygieniky
o v˘jimce z kvality vody dodávané obãanÛm.. Postavily se studny ve Vítovû, spekulovalo se o jejich vydatnosti a zﬁízení stáãírny kojenecké
vody a po pár letech je vydatnost zdrojÛ ve Vítovû stejná jako pﬁed tím.
Postavila se kanalizace a ãást nov˘ch rozvodÛ vody a zadalo se soukromé firmû pouze provozování dodávek a dlouhá léta se o vodohospodáﬁsk˘ rozvoj v roz‰iﬁující se obci nikdo nestaral. ProblémÛ se za 20
let nahromadilo tolik, Ïe jsme nuceni zajistit kvalitní pitnou vodu od monopolu SâVaK. A ten, kdo to zpÛsobil, osoãuje nové vedení obce, Ïe
tyto letité problémy do 3 let neodstranilo. Ubezpeãuji Ïe jsme zaãali ﬁe‰it
vodárenství obce s dlouhodobou koncepcí. Jestli ve vodohospodáﬁské
studii toto nûkdo nechce vidût, neuvidí. Pro dlouhodobou koncepci vodního hospodáﬁství je ale skuteãnû potﬁebná. I proto nám na její poﬁízení
kraj pﬁispûl.

Ad 14 - Cel˘ program tohoto volebního období je koncipován tak, aby
po skonãení tohoto volebního období byly obecní finance zdravûj‰í, neÏ
jsme je pﬁebírali a jako jsou zdravé nyní. Zastupitelé SNK si asi neumí
pﬁestavit, Ïe by také nûkdo jin˘ dokázal hospodaﬁit a pﬁitom investovat
do rozvoje obce. Nehodláme zadluÏovat budoucí zastupitelstvo, ale budeme pﬁipravovat dal‰í potﬁebné akce kontinuálnû pro dal‰í volební období. Nechceme, aby pﬁí‰tí zastupitelstvo zaãínalo od nuly a ztratilo moÏnost získat dotace do rozvoje obce v konci dotaãního období EU. Nejsme zde pouze 4 roky a po nás potopa. Obec se jistû bude rozvíjet i v
budoucnu.

Ad 9 - koupû starého zámku byl pokus o smysluplné vyuÏití ohroÏeného historického objektu obce. Pokus, kter˘ nevy‰el. Proto se prodává.
Za cenu pokr˘vající ve‰keré náklady s tím obcí vzniklé. Îádná ‰koda obci
nevznikla. A zastupitelé SNK to ví.

Vûﬁte, Ïe nejenom zastupitelÛm za SNK záleÏí na spokojenosti obãanÛ této obce. Samozﬁejmû jsme si vûdomi, Ïe není ãlovûk ten, kter˘ by
se zavdûãil lidem v‰em. Platí to zejména o tûch, kteﬁí nûco dûlají ve prospûch vût‰iny. Men‰inû se to nemusí líbit. Je demokracie a to je podle
zastupitelÛ v opozici pﬁíleÏitost, napadat starostu za pouÏití v‰ech prostﬁedkÛ. Pﬁekrucováním faktÛ, invektivami a dal‰ími praktikami, které zaãínají b˘t dnes obvyklé. Vûﬁte, Ïe se budu dále snaÏit dûlat pro obec to
nejlep‰í, co umím. Nejsem neomyln˘ a jistû dûlám i chyby. Ale jistû
nemám takové zámûry, jaké mi ãlánek zastupitelÛ SNK pﬁipisuje.
M. Moucha, starosta obce.

Ad 10 - Nové auto pro vodáky bylo koupeno proto, Ïe staré auto bylo
nevyhovující a poruchové. Koupil se VW Caddy s prodlouÏenou skﬁíní,
aby vyhovoval potﬁebám. Auto se zaruãenou spolehlivostí na dlouhou
dobu více volebních období. Je vûc názoru zda se vyplatí koupit nûjakou
malou levnou ‰unku, nebo kvalitní vÛz na dlouhou dobu. Poﬁizovací cena

Ad 15 - Opût je v‰echno jinak. V územním plánu zaji‰tûném minul˘m
zastupitelstvem bylo zahrnuto, Ïe stavební pozemky nad Pumprov˘mi
mají zaji‰tûnu pitnou vodu bez problémÛ, coÏ je v rozporu s realitou. Následnû jim je‰tû minulé zastupitelstvo pﬁedepsalo v˘stavbu rozvodÛ od
hlavního ﬁadu u potoka a v˘stavbu vodojemu 20m3 na jejich náklady. Já
s nimi koncem roku 2006 dojednal, Ïe místo jimi budovaného vodojemu
20 m3, by se obec podílela na nákladech na v˘stavbu vodojemu 50 m3,
kter˘ by posílil potﬁebnou akumulaci vody i pro ostatní zástavbu ve Vítovû. Získali jsme pﬁíslib dotace na jeho v˘stavbu. Ne na‰í vinou je v‰ak
v˘stavba sítí v areálu zaji‰Èovaná stavebníky natolik zpoÏdûná, Ïe mezitím pﬁíslib dotace na vodojem padl. Pro pomoc s ﬁe‰ením problému stavebníkÛ jsme v souladu s nimi nalezli jiné ﬁe‰ení zásobování tohoto
území vodou, které se jiÏ realizuje a je ménû pro stavebníky nároãné. Nezávisle na tom umoÏní, aby v pﬁípadû, Ïe v budoucnu získáme dotaci, byl
vodojem postaven a slouÏil celému Vítovu.
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